ZARZĄDZENIE NR 178/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Wołomin za 2019 rok
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 713), w związku z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374, z późn.zm.), Burmistrz Wołomina zarządza, co
następuje:
§ 1. Przedstawia się Raport o stanie Gminy Wołomin za 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Wołomin podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Wołominie oraz publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
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1. WSTĘP
Raport o stanie gminy Wołomin za rok 2019 stanowi kompendium informacji odnoszących się do
różnorodnych dziedzin, związanych z zadaniami wypełnianymi przez władze samorządu w ramach
swoich kompetencji. Raport jest zatem źródłem wiedzy dla lokalnej społeczności, instytucji, firm,
lokalnych liderów oraz przyszłych inwestorów w zakresie obecnych uwarunkowań gminy Wołomin,
jej rozwoju w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.
Raport został sporządzony na mocy art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713). Źródłem danych zebranych w Raporcie są informacje otrzymane
z poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Wołominie, jednostek
organizacyjnych gminy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego
w Warszawie.
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2. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Wołomin to gmina miejsko - wiejska zlokalizowana w centralnej części województwa
mazowieckiego. Położona w odległości ok. 10 km od granic Miasta Stołecznego Warszawa, będąc
częścią aglomeracji warszawskiej. (…) Gmina stanowi także jeden z ważniejszych ośrodków w tej
części regionu. Na terenie Wołomina, który pełni funkcje miasta powiatowego, zlokalizowane są
liczne instytucje takie jak organy administracyjne, jednostki służby zdrowia i opieki społecznej,
obiekty szkolnictwa, kultury i sportu, świadczące usługi dla wszystkich mieszkańców powiatu
wołomińskiego.
Gmina Wołomin położona jest w granicach Obszaru Metropolitalnego Warszawy, co w sposób
zasadniczy wpływa na jej korzystną sytuację w obszarze społeczno-gospodarczym oraz
występowanie przewag konkurencyjnych w odniesieniu do innych regionów położonych
peryferyjnie w stosunku do stolicy kraju.
Rysunek 1. Gmina Wołomin na tle aglomeracji warszawskiej

Źródło: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,34862,15594667.html?i=0
Struktura gminy podzielona jest na Miasto Wołomin, które tworzy 13 osiedli: Wołominek, Nafta,
Sławek, Sosnówka, Centrum, Wileńska, Polna – Asnyka, Słoneczna - Kolonia Grudek, Partyzantów,
Sławek – Nowa Wieś, Niepodległości, Lipińska, Reja oraz na obszary wiejskie, w skład których
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wchodzi 15 sołectw: Czarna, Duczki, Helenów, Mostówka, Stare Grabie, Nowe Grabie, Lipinki, Stare
Lipiny, Nowe Lipiny, Majdan, Leśniakowizna, Ossów, Turów, Zagościniec, Cięciwa.
Na dzień 31.12.2019 r. gmina Wołomin liczyła ogółem 49 591 mieszkańców, których
reprezentowało 26 201 kobiet stanowiących 52,8 % ogółu mieszkańców oraz 23 230 mężczyzn,
którzy stanowili 47,2 % ogółu mieszkańców.
Zgodnie z danymi GUS z roku 2018 (brak aktualnie danych za rok 2019) zdecydowana większość
mieszkańców gminy znajduje się w wieku produkcyjnym, ich liczba kształtuje się na poziomie
59,27% ogółu mieszkańców. Wiek przedprodukcyjny zgodnie z danymi GUS z roku 2018, dotyczy
19,95% mieszkańców, a poprodukcyjny 20,78%.
Informacje dotyczące rynku pracy wskazują, iż wskaźnik pracujących mieszkańców w gminie Wołomin na 1 000 osób w roku 2018 wynosił 197. Była to wartość korzystniejsza niż wartość tego
wskaźnika przyjęta dla powiatu, wynosząca 165 osób.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2019 wynosiła 1412. Wśród zarejestrowanych
bezrobotnych było 731 kobiet, co stanowiło 51,77% ogólnej liczby.
Liczba wpisów do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, dla których głównym miejscem
wykonywania działalności jest gmina Wołomin wynosiła na koniec 2019 roku 4538.

7
Id: F2B52446-ACB5-4E04-996A-99281A8EC10B. Podpisany

Strona 7

3. INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE
3.1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WOŁOMIN

Budżet gminy Wołomin na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019.
Budżet ten w trakcie roku budżetowego 2019 ulegał zmianom na podstawie kolejnych Uchwał
przyjętych przez Radę Miejską w Wołominie.
Podstawowe wielkości i charakterystyka planu i wykonania budżetu na rok 2019 zaprezentowano
w poniższej tabeli.
Tabela 1. Plan i wykonania budżetu gminy Wołomin na rok 2019
Lp.

Treść

1

2

Plan na
01.01.2019 r.
[zł]

Zmiana w
ciągu roku
[zł]

Plan na
Wykonanie na
Wykonanie
31.12.2019 r. dzień 31.12.2019 r. planu na dzień
[zł]
[zł]
31.12.2019 r. [%]
3

4

1.

Dochody

247 942 775

14 067 421

262 010 196

257 463 709

98,26%

1.1

Dochody bieżące

225 661 508

27 781 358

253 442 866

249 552 278

98,46%

1.2

Dochody majątkowe

22 281 267 -13 713 937

8 567 330

7 911 431

92,34%

2.

Wydatki

260 358 746

32 894 503

293 253 249

283 072 654

96,53%

2.1

Wydatki bieżące

206 240 679

38 162 522

244 403 201

234 868 581

96,10%

2.2

Wydatki majątkowe

54 118 067

-5 268 019

48 850 048

48 204 073

98,68%

3.

Nadwyżka/deficyt

12 415 971 -43 659 024

-31 243 053

-25 608 945

81,97%

4.

Przychody

26 415 971

6 827 082

33 243 053

33 000 000

99,27%

4.1

Kredyty i pożyczki

415 971

14 827 082

15 243 053

15 000 000

98,41%

4.2

Papiery wartościowe

26 000 000

-8 000 000

18 000 000

18 000 000

100,00%

4.3

Wolne środki o
których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach
publicznych

0

0

0

0

-

5.

Rozchody

14 000 000 -12 000 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

5.1

Spłaty kredytów i
pożyczek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

5.2

Wykup papierów
wartościowych

14 000 000 -14 000 000

0

0

-

0
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3.1.1

DOCHODY

Uchwala Budżetowa Nr III-187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określiła plan dochodów na
kwotę 247 942 775 zł, który zwiększono w okresie roku budżetowego o kwotę 14 067 421 zł, co
stanowiło kwotę planu dochodów na poziomie 262 010 196 zł. Wykonanie dochodów ostatecznie
stanowiło kwotę 257 463 709 zł (98,26 % określonego planu).

Plan dochodów: 262 010 196 zł

Wykonanie dochodów: 257 463 709 zł

Odsetek wykonania planu: 98,26 %

Podział poszczególnych dochodów majątkowych gminy Wołomin w roku 2018 w podziale na działy
klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela 2. Realizacja dochodów gminy Wołomin w roku 2019 w podziale na działy klasyfikacji
budżetowej
Dział

Nazwa

Plan roczny na
2019 - kwota [zł]

Wykonanie planu w
roku 2019 - kwota [zł]

Wykonanie
planu w [%]

010

Rolnictwo i łowiectwo

19 815,00

19 791,56

99,88

020

Leśnictwo

11 131,00

12 623,20

113,41

600

Transport i łączność

4 751 400,00

4 793 091,78

100,88

700

Gospodarka
mieszkaniowa

3 284 000,00

2 629 393,07

710

Działalność usługowa

26 992,00

14 148,64

52,42

750

Administracja publiczna

1 895 972,00

1 819 799,75

95,98

751

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa

345 029,00

322 489,63

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

92 400,00

108 536,30

754

80,07

93,47

117,46
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Dział
756

Nazwa

Plan roczny na
2019 - kwota [zł]

Wykonanie planu w
roku 2019 - kwota [zł]

Wykonanie
planu w [%]

DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM

98 480 578,00

97 264 907,63

758

Rozliczenia różne

54 371 530,00

54 353 440,19

99,97

801

Oświata i wychowanie

6 735 050,00

5 964 634,31

88,56

851

Ochrona zdrowia

121 040,00

117 677,98

97,22

852

Pomoc społeczna

5 811 715,00

5 570 388,27

95,85

853

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

46 763,00

420 548,75

854

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

155 502,00

150 544,69

855

Rodzina

68 154 538,00

68 020 370,28

900

GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA

12 220 516,00

11 757 287,09

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

243 225,00

246 121,13

KULTURA FIZYCZNA

5 243 000,00

3 877 914,56

921

926

3.1.2

98,77

899,32

96,81
99,80
96,21

101,19

73,96

WYDATKI

Uchwala Budżetowa Nr III-187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określiła plan wydatków na kwotę
260 358 746 zł, który zwiększono w okresie roku budżetowego o kwotę 32 894 503 zł, co stanowiło
kwotę planu wydatków na poziomie 293 253 249 zł. Wykonanie wydatków ostatecznie stanowiło
kwotę 283 072 654 zł (96,53% określonego planu).
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Plan wydatków: 293 253 249 zł

Wykonanie wydatków: 283 072 654 zł

Odsetek wykonania planu: 96,53 %

Tabela 3. Realizacja wydatków gminy Wołomin w roku 2019 w podziale na działy klasyfikacji
budżetowej
Wykonanie
Plan roczny na
Wykonanie
Dział
Nazwa
planu w roku
2019 [zł]
planu [%]
2019 [zł]
010
Rolnictwo i łowiectwo
22 639,00
21 856,77
96,54
020
Leśnictwo
5 000,00
2 200,00
44,00
600
Transport i łączność
46 317 247,00
44 992 018,20 97,14
630
Turystyka
5 000,00
5 000,00
100,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
3 423 827,00
3 383 903,70
98,83
710
Działalność usługowa
718 043,00
378 678,82
52,74
750
Administracja publiczna
17 782 226,00
16 399 836,17 92,23
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
751
345 029,00
322 489,63
93,47
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
754
2 512 788,00
2 362 542,91
94,02
ochrona przeciwpożarowa
757
Obsługa długu publicznego
3 525 631,00
3 427 760,67
97,22
758
Różne rozliczenia
1 163 098,00
156 544,83
13,46
801
Oświata i wychowanie
89 981 246,00
87 384 754,06 97,11
851
Ochrona zdrowia
1 276 100,00
1 263 840,71
99,04
852
Pomoc społeczna
17 573 405,00
16 787 855,13 95,53
Pozostałe zadania w zakresie
853
375 503,00
352 097,92
93,77
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
854
1 400 980,00
1 354 309,77
96,67
wychowawcza
855
Rodzina
68 795 585,00
68 635 786,43 99,77
Gospodarka komunalna i
900
22 116 739,00
20 347 229,20 92,00
ochrona środowiska
Kultura i ochrona
921
5 547 594,00
5 527 629,46
99,64
dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna
10 365 569,00
9 966 319,45
96,15
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3.1.3

FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę
410 134,77 zł.
Tabela 4. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2019
Lp

1

2

Dział

Rozdział

Paragraf

2

3

4

Nazwa
Sołectwa
5

600

60004

4210

STARE GRABIE

600

60004

4270

MAJDAN

Nazwa zadania,
przedsięwzięcia
6
Wiata
przystankowa
przy ul. Głównej
przystanek
końcowy
Remont wiaty
autobusowej oraz
wstawienie
bocznej ściany

RAZEM
3

4

5

600

600

600

60016

60016

60016

4210

4270

4270

600

60016

STARE GRABIE

STARE GRABIE

STARE LIPINY

Bariery ochronne
typ olsztyński
2500 mm przy ul.
Głównej
Remont ul.
Głównej w Starym
Grabiu
Poprawa
przejezdności
dróg
Budowa progów
spowalniających
ruch kołowy
wykonanych z
kostki betonowej
w drodze gminnej
na terenie
sołectwa Nowe
Grabie

RAZEM

10

750

75095

4240

LIPINKI

RAZEM

11

801

80101

4210

STARE GRABIE

12

801

80101

4190

ZAGOŚCINIEC

9

4 920,00

82,00

2 000,00
6 920,00

100,00
86,50

3 625,55

60,43

9 986,37

99,86

7 947,89
21 559,81

52,99
69,55

10 863,34
10 863,34

99,99
99,99

1 000,00
1 000,00

100,00
100,00

8 000,00
6 000,00
14 000,00

100,00
100,00
100,00

6 000,00

10 000,00

15 000,00

10 864,00

1 000,00

1 000,00
Dofinansowanie
sali
komputerowej w
Szkole
Podstawowej w
Starym Grabiu
(zakup mebli) oraz
rolet okiennych
przeciwsłoneczny
ch
Nagrody dla dzieci

%

2 000,00

10 864,00
Dofinansowanie
działalności
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej filia w
Zagościńcu

Wykonanie
[zł]
8

6 000,00

31 000,00

NOWE
GRABIE

6050

7

8 000,00

RAZEM

8

Kwota [zł]

8 000,00

6 000,00
14 000,00
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Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa
Sołectwa

13

801

80101

4240

DUCZKI

Nazwa zadania,
przedsięwzięcia
Dofinansowanie
doposażenie
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Duczkach – zakup
pomocy
dydaktycznych

RAZEM

14

15

16

801

801

801

80101

80101

80101

6050

6050

CZARNA

HELENÓW

Dofinansowanie
rozbudowy wiaty
na rowery w
Szkole
Podstawowej w
Duczkach
Doposażenie
placu zabaw przy
Szkole
Podstawowej w
Czarnej
Zakup urządzeń
siłowni
zewnętrznej z
montażem na
terenie Szkoły
Podstawowej w
Czarnej

RAZEM

17

900

90001

4270

MAJDAN

RAZEM
18

19

20

900

900

900

90003

90003

90003

4210

4210

4210

MAJDAN

CIĘCIWA

DUCZKI

RAZEM
21

900

90015

4210
RAZEM

MAJDAN

97,23
97,23

9 790,80

97,91

38 897,52

99,74

17 624,08
66 312,40

98,89
99,24

17 673,85
17 673,85

88,37
88,37

86,61

98,42

2 467,99

98,72

0,00
2 554,60

0,00
10,83

1 045,50
1 045,50

69,70
69,70

17 822,00

20 000,00

88,00

2 500,00

21 000,00

23 588,00
Uzupełnienie
lampy
oświetleniowej w
ul. Racławickiej

9 723,28
9 723,28

38 997,00

20 000,00
Zakup paliwa
i akcesoriów do
sprzętu (kosa,
dmuchawa)
Zakup materiałów
eksploatacyjnych i
akcesoriów
(materiały paliwo,
żyłka, olej)
Zakup koszy na
śmieci z
jednoczesnym
zamontowaniem
ich na wszystkich
gminnych ulicach
sołectwa Duczki

%

10 000,00

66 819,00
Odtworzenie
rowów na odcinku
ul. Racławickiej w
Majdanie (od
mostu do końca
ul. Racławickiej)

Wykonanie
[zł]

10 000,00

10 000,00

NOWE LIPINY

6050

Kwota [zł]

1 500,00
1 500,00
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Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa
Sołectwa

22

900

90015

4270

STARE LIPINY

23

900

90015

NOWE
GRABIE

4270

Nazwa zadania,
przedsięwzięcia
Wymiana opraw
oświetlenia
ulicznego na
oprawy LED w Al.
Niepodległości
Wymiana opraw
oświetlenia
ulicznego na LED
w Nowym Grabiu

RAZEM

24

25

900

900

90095

90095

4210

NOWE LIPINY

4210

LEŚNIAKOWIZ
NA

26

900

90095

4210

27

900

90095

4210

OSSÓW

28

900

90095

4210

OSSÓW

29

900

90095

4210

MOSTÓWKA

30

900

90095

4210

MOSTÓWKA

31

900

90095

4210

ZAGOŚCINIEC

32

900

90095

4210

DUCZKI

Doposażenie i
wymiana
uszkodzonych
urządzeń na placu
zabaw przy ul.
Rolnej w Nowych
Lipinach
Namiot +
doposażenie i
modernizacja
Komplet ławek i
stołów
Sprzęt zabawowy
na plac zabaw
Zakup 4 ławek
plus kosza
Doposażenie
placu
integracyjnego
Doposażenie
placu zabaw
Doposażenie
placu zabaw
Zakup namiotu,
stołu i ławek

RAZEM
900

90095

6050

Budowa placu
zabaw w
sołectwie Cięciwa

RAZEM
34

35

36

37
38

921

921

921

921
921

92195

92195

92195

92195
92195

4300

4300

MAJDAN

4300

TURÓW

4300
4300

CIĘCIWA
STARE LIPINY

Dofinansowanie
Dnia Dziecka na
rok 2019
Integracja
mieszkańców wsi
Majdan
Program
pobudzenia
aktywności
obywatelskiej
edukacji i kultury
wśród
mieszkańców
Program integracji
mieszkańców
Cięciwy
Program integracji
wsi

13 530,00

100,00

9 999,90
23 529,90

100,00
100,00

20 980,87

99,92

200,00

11,76

739,99

92,50

14 914,38

99,43

2 656,80

66,42

8 500,00

99,47

1 954,32

97,72

20 860,00

99,35

3 500,00
74 306,36

100,00
95,83

8 250,00
8 250,00

82,50
82,50

2 999,48

99,98

5 000,00

100,00

17 977,57

100,00

2 435,81

99,99

4 500,37

99,99

20 997,00

1 700,00
800,00
15 000,00
4 000,00
8 545,00
2 000,00
20 997,00
3 500,00

10 000,00
10 000,00

MAJDAN

%

10 000,00

77 539,00
CIĘCIWA

Wykonanie
[zł]

13 530,00

23 530,00

LEŚNIAKOWIZ
NA

33

Kwota [zł]

3 000,00

5 000,00

17 978,00

2 436,00
4 501,00
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Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa
Sołectwa

39

921

92195

4300

LIPINKI

40

41

42

43

921

921

921

921

92195

92195

92195

92195

4300

LIPINKI

4300

4300

LIPINKI

NOWE LIPINY

4300

LEŚNIAKOWIZ
NA

44

921

92195

4300

LEŚNIAKOWIZ
NA

45

921

92195

4300

ZAGOŚCINIEC

46

47

921

921

92195

92195

4300

4300

ZAGOŚCINIEC

STARE GRABIE

48

921

92195

4300

OSSÓW

49

921

92195

4300

OSSÓW

50

921

92195

4300

MOSTÓWKA

51

921

92195

4300

MOSTÓWKA

52

921

92195

4300

DUCZKI

Nazwa zadania,
przedsięwzięcia
Wycieczka
autokarowa
integrująca
mieszkańców
Sołectwa
Organizacja
wydarzenia
kulturalno –
sportowego
Program
pobudzenia
aktywności
obywatelskiej,
edukacji i kultury
wśród
mieszkańców
Sołectwa Lipinki
Piknik
integracyjny w
Nowych Lipinach
Integracja
mieszkańców
sołectwa
Leśniakowizna
Dzień Dziecka w
szkole
Integracja osób
starszych,
seniorów,
spotkania
Impreza
kulturalnosportowa dla
młodzieży
Piknik
integracyjny
"Zakończenie
lata"
Sołecki Dzień
Dziecka
Program
wspierania idei
samorządowej i
aktywności
obywatelskiej
Piknik z okazji
„Dnia Dziecka”
Program integracji
mieszkańców
Program
pobudzenia
aktywności
obywatelskiej,
edukacji i kultury
wśród
mieszkańców
Sołectwa Duczki

RAZEM
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach

Kwota [zł]

Wykonanie
[zł]

%

8 000,00
8 000,00

100,00

6 000,00

100,00

23 996,49

100,00

8 000,00

100,00

23 534,88

100,00

592,30

98,72

5 924,00

98,73

6 000,00

100,00

7 504,68

99,85

2 999,82

99,99

16 996,90

100,00

1 437,65

89,85

4 000,00

100,00

4 495,78
152 395,73
410 134,77

99,97
99,83
91,04

6 000,00

23 997,00

8 000,00

23 535,00

600,00

6 000,00

6 000,00

7 516,00

3 000,00

16 997,00

1 600,00
4 000,00

4 497,00

152 657,00
450 497,00
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W 2019 r. odbyło się 27 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. W poszczególnych
sołectwach miało miejsce:

3.2

-

Ossów – 1 zebranie,

-

Turów – 3 zebrania,

-

Leśniakowizna – 4 zebrania,

-

Mostówka - 1 zebranie,

-

Majdan - 1 zebranie,

-

Stare Lipiny - 1 zebranie,

-

Nowe Lipiny – 3 zebrania,

-

Stare Grabie – 2 zebrania,

-

Nowe Grabie - 1 zebranie,

-

Duczki – 3 zebrania,

-

Lipinki – 2 zebrania,

-

Zagościniec - 1 zebranie,

-

Helenów - 1 zebranie,

-

Czarna - 1 zebranie,

-

Cięciwa – 2 zebrania.

SPÓŁKI KOMUNALNE

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na
dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 104 498 600,00 zł.
Gmina Wołomin jest jedynym udziałowcem w następujących spółkach:
1) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł
Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset)
złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części,
w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze
1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położnej
w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą
wieczystą Kw. nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział
Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące
osiemset) złotych. Ponadto gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600
(sześćset) złotych każdy o wartości 13 800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych;
2) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 18 152 000,00 zł
Gmina Wołomin jest właścicielem 363 040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów
po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 18 152 000 (osiemnaście milionów sto
pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków
trwałych.
3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 –
74 521 000,00 zł
Gmina Wołomin jest właścicielem 149 042 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści dwa)
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udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 74 521 000 zł (siedemdziesiąt cztery
miliony pięćset dwadzieścia jeden) złotych.
4) Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł
Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery)
udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset
siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
Gmina Wołomin posiada udziały w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.
Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć
tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

3.3

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH GMINY
WOŁOMIN

3.3.1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOŁOMIN

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana przez jednostki samorządu terytorialnego, to
narzędzie planowania finansowego obejmujące okres wieloletni, a zgodnie z Ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Ustaw 2017 poz. 2077), obejmuje ona okres roku
budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Dokument zawiera prognozę w zakresie
parametrów budżetowych jest, które ilustrowane są przez takie elementy budżetu jak:
• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
• wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania
deficytu,
• przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do
zaciągnięcia.
Uchwała Nr LIII-99/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.06.2018 r. zmieniająca Uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2018-2029 (WPF) Nr XLVI199/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r., zawiera szczegółowy wykaz
przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach WPF gminy Wołomin na lata 2018-2029.
Poniżej zaprezentowano wybrane, najważniejsze inwestycje wykonane w roku 2019, ujęte
w ramach WPF gminy Wołomin na lata 2018-2029.
1. Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach
Zadanie wieloletnie – budowa ulicy w latach 2018 – 2019.
Poziom wydatków: 1.348.331,02 zł
2. Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie
Zadanie wieloletnie, budowa drogi realizowana w latach 2018 – 2020. W roku 2019
wybudowano drogę na odcinku od skrzyżowania z ul. Czwartaków do ul. Al. Niepodległości w
Wołominie.
Poziom wydatków: 3.492.369,22 zł
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3. Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem
Zadanie wieloletnie. W 2019 roku zakończono roboty budowlane oraz rozliczono zadanie pod
względem rzeczowym i finansowym.
Poziom wydatków: 2.120.304,93 zł
4. Budowa łącznika ul. Topolowej
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. roboty budowlane zakończono oraz rozliczono zadanie pod
względem rzeczowym i finansowym.
Poziom wydatków: 495.694,00 zł
5. Budowa ul. Długiej w Duczkach
Zadanie wieloletnie – budowy ulicy w latach 2018 – 2020. Kontynuacja robót budowlanych
drogowych. Zakończenie zadania w roku 2020.
Poziom wydatków: 2.966.525,00 zł
Fotografia 1. Ulica Długa w Duczkach

6. Budowa ul. Dworskiej w Wołominie
Zadanie wieloletnie – budowa ulicy w latach 2018 – 2019.
Poziom wydatków: 1.877.895,01 zł
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Fotografia 2. Ulica Dworska w Wołominie

7. Budowa ul. Kurkowej w Wołominie
Zadanie wieloletnie, budowa drogi realizowana w latach 2019 – 2020.
Poziom wydatków: 969.050,01 zł
Fotografia 3. Ulica Kurkowa w Wołominie
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8. Budowa ul. Laskowej w Wołominie
Zadanie wieloletnie, budowa drogi ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś,
realizowana w latach 2018 – 2019.
Poziom wydatków: 1.377.131,15 zł
Fotografia 4. Ulica Laskowa w Wołominie

9. Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
Zadanie wieloletnie. W 2019 roku wykonano dokumentację zamienną (z uwagi na protesty
lokalnej społeczności) oraz wykonano chodnik na odcinku od ul. Mińskiej do wysokości działki
nr ewid. 100/2 obręb 04 Mostówka tj. od km 0+0,000 do km 0+227,00.
Poziom wydatków: 594.934,99 zł
10. Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej
w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem jako ciągu połączenia komunikacyjnego.
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 – 2020, w ramach którego planowana jest
budowa ul. Zielonej. Zadanie dofinansowane z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Poziom wydatków: 9.589.713,22 zł
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Fotografia 5. Ulica Zielona w Wołominie

Fotografia 6. Ścieżka rowerowa przy ul. Zielonej w Wołominie

11. Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie
oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową
ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy
centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego wraz z przebudową ul. Żelaznej
w Wołominie, uzyskano pozwolenie na budowę parkingu systemu Parkuj i Jedź w terenie
zamkniętym kolejowym w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach oraz rozpoczęto budowę drogi
gminnej ul. Przytorowej na odcinku od ul. Willowej do ul. Kolorowej.
Poziom wydatków: 2.736.978,82 zł
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Rysunek 2. Centrum przesiadkowe przy ul. Żelaznej w Wołominie - wizualizacja (1).

Rysunek 3. Centrum przesiadkowe przy ul. Żelaznej w Wołominie - wizualizacja (2).

12. Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego
w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz
gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wykonano roboty budowlane dotyczące rozbiórki obiektów
budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie oraz budowy
przyłączy: kanalizacji deszczowej i teletechnicznego do ww. nieruchomości.
Poziom wydatków: 619.944,85 zł
13. Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT
WOF
Zadanie wieloletnie. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję
ZRID dla rozbudowy ul. Wilsona w Wołominie w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zlecono
prace projektowe w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej
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nr 634 w miejscowości Duczki i Stare Grabie wraz z uzyskaniem w imieniu Burmistrza
Wołomina decyzji ZRID, wybudowano ciąg pieszo – rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 635 – ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów.
Poziom wydatków: 1.538.157,76 zł
Fotografia 7. Ciąg pieszo – rowerowy - ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów

14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3
w Wołominie
Zadanie wieloletnie, w 2019 r. zakończono roboty budowlane naprawy zewnętrznej
hydroizolacji i budowy zewnętrznej instalacji odwadniającej budynku ZS3 w Wołominie.
Poziom wydatków: 319.152,00 zł
15. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2020, w ramach którego powstanie
przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie.
Poziom wydatków: 3.989.250,00 zł
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Fotografia 8. Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie

16. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2020, w ramach którego zostanie
przebudowana i rozbudowana szkoła.
Poziom wydatków: 2.387.584,00 zł
Fotografia 9. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
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17. Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2019. Dokonano przebudowy istniejących
lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Wołominie przy ul. Mieszka I 1 tj. lokal nr 31B i 31C i utworzono
Środowiskowy Dom Samopomocy. Obiekt przekazano do użytkowania.
Poziom wydatków: 1.021.908,71 zł
Fotografia 10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie

18. Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2020, w ramach którego zostanie wykonana
kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego.
19. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wybudowano oświetlenie drogowe na terenie gminy Wołomin
w następujących lokalizacjach:
Wołomin ul. Geodetów – drogi wewnętrzne, wybudowano 613 m linii kablowej i 19 szt.
słupów oświetleniowych z oprawami w technologii LED,
Zagościniec ul. Sucha – wybudowano 322 m linii kablowej i 20 szt. słupów
oświetleniowych z oprawami w technologii LED,
Wołomin – drogi wewnętrzne na osiedlu pomiędzy ul. Moniuszki i Sienkiewicza –
opracowano dokumentację projektową i wybudowano 93 m linii kablowej i 3 szt. słupów
oświetleniowych z oprawami w technologii LED,
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Wołomin ul. Teligi – rozbudowa oświetlenia drogowego – zamontowano 3 szt. opraw
oświetleniowych w technologii LED,
Zagościniec ul. Tramwajowa – rozbudowa oświetlenia zamontowano 10 szt. opraw
oświetleniowych.
Poziom wydatków: 239.169,82 zł
20. Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. zakończono i rozliczono roboty termomodernizacyjne budynku
OSIR Huragan Wołomin.
Poziom wydatków: 2.881.375,41zł
21. Modernizacja pomieszczenia OSiR z przeznaczeniem na szatnie
W 2019 r. odebrano i zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy
i przebudowy budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie dla potrzeb
zaplecza szatniowo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą
komunikacyjną.
Poziom wydatków: 89.790,00 zł
22. Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wybudowano ogólnodostępny plac zabaw na działce ew.
nr 315/8 obr. 003-Majdan. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2014-2020.
Poziom wydatków: 624.812,53 zł, dofinansowanie 190.890,00 zł
Fotografia 11. Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Majdanie
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Fotografia 12. Plac zabaw w Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Majdanie

23. Dotacja celowa dla powiatu
W 2019 r. przekazano następujące dotacje dla Powiatu :
Umowa wieloletnia nr 732/WI/190/2018, 032.454.2018 z dn. 12.10.2018 r., dot. przebudowy
drogi powiatowej nr 4314W Turów – Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.
Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. - II transza dotacji 2019 roku stanowiła kwotę po
rozliczeniu 2.435.703,61 zł.
Umowa nr 496/WI/132/2019 z dn.08.11.2019 r. dot. dwóch zadań inwestycyjnych Powiatu”
„Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul.
Reja w Wołominie, gm. Wołomin” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej
w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie”.
Kwota dotacji 390.058,00 zł.
Poziom wydatków:
Wykonanie na poziomie: 2.825.761,61 zł
Zakres rzeczowy zadania na 2019 rok wykonano w 91,96%.
W 2019 w gminie Wołomin wykonano następujące prace projektowe:
1. Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID.
Poziom wydatków: 41.524,80 zł
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2. 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
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID).
Poziom wydatków: 10.000,00 zł
3. Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019. Wykonano kompletną
dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.
Poziom wydatków: 10.000,00 zł
4. Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie
Zadanie wieloletnie. Wykonanie dokumentacji przewidziane na lata 2018 – 2020.
Poziom wydatków: 20.000,00 zł
5. Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej
Zadanie wieloletnie, dokumentacja realizowana w latach 2017 – 2019. Wykonano
dokumentację oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
rozbudowy ul. Legionów na odc. od skrzyżowania z ul. Partyzantów do wysokości działki nr
ew. 249/2 obr. 0036.
Poziom wydatków: 10.000,00 zł
6. Budowa ul. Polskiej
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2020. W ramach niego wykonywana jest
dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ul. Polskiej w Wołominie.
7. Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza
Zadanie wieloletnie – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
w latach 2018-2020.

3.3.2

ZADANIA NIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Poza projektami, które zostały określone w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2018-2029, w roku 2019 realizowano także inne projekty, które stanowiły
dopełnienie przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy
Wołomin.
Wśród najważniejszych z nich znalazły się inwestycje ujęte poniżej.
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1. Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie
Zadanie jednoroczne. W ramach zadania wykonano remont dachu na budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Wołominie.
Poziom wydatków: 124.842,15 zł
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi
W ramach umowy w 2019 roku dokonano wyposażenia utworzonego Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie (lokal 31B i 31C).
Poziom wydatków: 244.647,00 zł
Fotografia 13. Sala w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie

3. Budowa oświetlenia na targowisku Miejskim w Wołominie
Zadanie jednoroczne, ramach którego wykonano modernizację instalacji elektroenergetycznej
zasilającej Targowisko Miejskie nr 1 przy ul. 1 Maja w Wołominie.
Poziom wydatków: 120.514,42 zł
4. Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu (budżet
obywatelski)
W zakresie robót budowlanych wymienione zostały istniejące oprawy oświetleniowe w ul.
Mokrej i Rumiankowej łącznie 21 szt. na oprawy w technologii LED oraz w ul. Rumiankowej
dobudowano kablową linię oświetlenia drogowego dł 195m i 6 szt nowych latarni z oprawami
w technologii LED.
Poziom wydatków: 61.131,71 zł
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5. Doposażenie placów zabaw (dwa place: os. Niepodległości, os. Słoneczna)
Zadanie jednoroczne. W ramach zadania wykonano dwie koncepcje projektowe budowy placu
zabaw: na osiedlu Niepodległości i osiedlu Słoneczna
Poziom wydatków: 29.889,00 zł
6. Zielone płuca Czwórki (budżet obywatelski)
zadanie jednoroczne. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku
Szkoły Podstawowej nr 4 – remont chodnika, nasadzenia, małą architekturę.
Poziom wydatków: 58.541,85 zł
Fotografia 14. "Zielone płuca czwórki" (1)

Fotografia 15. "Zielone płuca czwórki" (2)
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7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Krańcowej
w Lipinkach
Zadanie jednoroczne. W 2019 r. wykonano kompletną dokumentację projektowo
kosztorysową.
Poziom wydatków: 97.785,00 zł
8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt
Zadanie jednoroczne. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo –
kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie.
Poziom wydatków: 79.962,30 zł
9. Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie
Zadanie jednoroczne. W roku 2019 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla
potrzeb budowy drogi dojazdowej w oś Niepodległości od ul. Kościelnej do budowanego
przedszkola oraz zaplecza Szkoły Podstawowej nr 7.
Poziom wydatków: 34.809,00 zł

3.4

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2019 roku gmina Wołomin podpisała umowy na dofinansowanie 13 projektów o łącznej
wartości 15 175 008,53 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 8 733 252,10 co stanowi 57,55%
wartości projektów.
Szczegółowe dane na temat pozyskanych w 2019 r. środków zewnętrznych znajdują się
w poniższej tabeli.
Tabela 5. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych - umowy podpisane w 2019 roku
Wysokość doWartość proLp.
Nazwa Zadania
Program
finansowania
jektu w PLN
w PLN
PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2015-2020
Funkcjonowanie Dziennego
1
EDYCJA 2019 MODUŁ II –
240 270,97
54 000,00
Domu Opieki Senior+
Zapewnienie funkcjonowania placówek "Senior+"
Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonaMazowiecki Program Akty2
nych z kostki betonowej w
18 450,00
9 250,00
wizacji Sołectw MAZOWSZE
drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie
Dofinansowanie prac remonOSP-2019 - środki Woje3
towych strażnicy w OSP Os12 400,00
12 400,00
wództwa Mazowieckiego.
sów
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Lp.

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Nazwa Zadania

Program

Wartość projektu w PLN

„Zakup mobilnego zestawu
badającego skład dymu z paMazowiecki Instrument
lenisk domowych (Zakup
Wsparcia Ochrony Powie110 000,00
Drona badającego skład dymu
trza MAZOWSZE 2019
z palenisk/kominów domowych
Budowa placu zabaw w miej- Mazowiecki Program Akty8 250,00
scowości Cięciwa
wizacji Sołectw MAZOWSZE
Modernizacja drogi dojazdoFunduszu Ochrony Gruntów
wej do gruntów rolnych – ul.
164 784,64
Rolnych.
Radosna we wsi Stare Lipiny
Projekt edukacyjno-artystyczny „Historia małej ojczy- Urząd Marszałkowski Woj.
zny” – 100 lat niepodległości i Maz./przedsięwzięcia spo160 000,00
100 lat praw miejskich Wołołeczna-kulturalne
mina.
Urząd Marszałkowski Woj.
Koncert pieśni legionowej
Maz./przedsięwzięcia spo22 000,00
Wojciecha Bardowskiego
łeczna-kulturalne
X Edukacja dla rozwoju reAkademia wiedzy - rozwój gionu, 10.1 Kształcenie i rozedukacji cyfrowej w gminie
wój dzieci i młodzieży,
994 805,00
Wołomin
10.1.1 Edukacja ogólna, RPO
WM 2014-2020
„Budowa ul. Zielonej i ul. Granicznej w Wołominie na odProgramu rozwoju gminnej i
cinku od skrzyżowania z
powiatowej infrastruktury
Drogą Wojewódzką nr 634 do
10 642 228,11
drogowej na lata 2016 –
skrzyżowania z ul. Cichą i
2019 na rok 2019
Marszałkowską w Wołominie”
Utworzenie pracowni języko- Mazowiecki Program Dofiwej w Szkole Podstawowej nansowania Pracowni Infor69 864,00
im. Jana Pawła II w Duczkach
matycznych i Językowych
Przedsięwzięcia zewnętrzne
związane z realizacją zadaUroczystość z okazji 100 lecia
nia „Kreowanie Marki Ma30 000,00
nadania praw miejskich
zowsze serce Polski” w roku
2019 - UMWM
IV Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, 4.3 Redukcja
Budowa parkingu typu P+R w
emisji zanieczyszczeń po2 701 955,81
Lipinkach
wietrza, 4.3.2 Mobilność
miejska w ramach ZIT, RPO
WM 2014-2020
RAZEM: 15 175 008,53

Wysokość dofinansowania
w PLN

55 000,00

16 500,00
82 392,32

8 000,00

22 000,00

945 064,74

5 321 114,00

48 904,80

15 000,00

2 151 626,24

8 733 252,10
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W gminie rozpoczęto w 2019 r. inwestycję dotyczącą wykonania „Robót budowlanych dla odcinka
ul. Witosa w m. Czarna i Helenów". Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości
1.465.685,76 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków Unii Europejskiej
wyniesie 1.172.548,60 zł (środki wpłyną w 2020 r.).
•

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie

W 2019 r. gmina Wołomin otrzymała dofinansowania na uruchomienie i prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie przy ul. Mieszka I. Gmina Wołomin uzyskała
w związku z tym dotację w wysokości ponad 550 tysięcy złotych od Wojewody Mazowieckiego.
Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka dziennego pobytu, w której 35 osób powyżej 25
roku życia, posiadający zaburzenia psychiczne znajdzie przyjazne otoczenie, zajęcia aktywizujące
i pomoc w trudnej sytuacji.
Zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych realizował także Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wołominie. Były to następujące projekty:
•

„Rodzina ostoją- program wsparcia wołomińskich rodzin”

Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej i szans na zatrudnienie 36 osób (24
kobiet i 12 mężczyzn), w tym 24 osób dorosłych oraz 12 osób małoletnich, z minimum 10 rodzin
z gminy Wołomin, wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin
z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców
samotnie wychowujących dzieci, osoby bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo.
Uczestnicy projektu mieli okazję korzystać z dopasowanej do indywidualnych potrzeb ofertę
poradnictwa (wsparcie psychologa, prawnika), wsparcia grupowego (warsztaty umiejętności
wychowawczych, zajęcia integracyjne dla rodzin, wycieczki), szkoleń oraz staży zawodowych (dla
12 osób).
Szczegółowy opis projektu znajduje się w rozdziale „Pomoc społeczna”.
•

Program Wigor++

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie projektu z UE 1.242.777,60 PLN.
Głównym założeniem Programu Wigor++ jest zwiększenie samodzielności życiowej i jakości życia
osób niesamodzielnych, starszych powyżej 60 roku życia oraz ich faktycznych opiekunów.
W ramach projektu osoby starsze i niesamodzielne korzystały z pomocy asystenta osoby
niepełnosprawnej i opiekunek osób starszych. Asystent wspierał osoby z niepełnosprawnością
w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnego do aktywnego
funkcjonowania społecznego. Usługi miały charakter zindywidualizowany zgodnie z zapisami
w ścieżkach wsparcia. Ponadto z uczestnikami projektu pracowali: fizjoterapeuta, psychiatra,
instruktor nordic walking.
W ramach projektu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.
Sprzęt wypożyczany był do użytkowania uczestnikom nieodpłatnie na okres 12 miesięcy
z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
W ramach projektu zaczął funkcjonować także Klub Seniora. Został uruchomiony w lokalu
przeznaczonym na działalność Dziennego Domu Pomocy Senior, tj. lokalu dostosowanego do
potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. W ramach tego klubu oprócz regularnych spotkań
stacjonarnych miała miejsce wycieczki autokarowa. W 2019 roku w projekcie uczestniczyło 57 osób.
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Szczegółowy opis projektu znajduje się w rozdziale „Pomoc społeczna”.
•

„OPS Skuteczny”

Projekt realizowany od września 2019 r., prowadzony w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu jest implementacja zmian organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie w związku z wdrożeniem struktury organizacyjnej Ośrodka zgodnie z art. 110 a
ustawy o pomocy społecznej, w szczególności rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy
socjalnej i usług oraz poprawę jakości obsługi klientów OPS poprzez wykorzystanie potencjału
pracowników. W przedsięwzięciu biorą udział pracownicy OPS, dla których zaplanowano szkolenia
i superwizję pracy socjalnej. W projekcie przewidziano również doposażenie ośrodka.
Projekt przyczyni się do usprawnienia Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie poprzez
m.in. wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, rozdział pracy socjalnej od zadań
administracyjnych, intensyfikację pracy socjalnej oraz indywidualizację pracy z klientem.
Dofinansowanie na realizację projektu to kwota 420.548,57 złotych.

3.5

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY WOŁOMIN

Budżet obywatelski to proces, zgodnie z którym mieszkańcom umożliwiono współudział
w podejmowaniu decyzji w zakresie celu przeznaczenia środków finansowych budżetu jednostki
samorządu terytorialnego. Kluczowym elementem realizacji założeń budżetu obywatelskiego
są spotkania mieszkańców gminy z przedstawicielami lokalnej władzy oraz możliwość wskazania
przez nich oczekiwań i przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji na obszarze gminy, w najbliższym
horyzoncie czasowym. Mechanizmy funkcjonującego budżetu obywatelskiego umożliwiają
lokalnym władzom poznanie aktualnych potrzeb mieszkańców oraz pozwalają na podjęcie decyzji
dotyczącej priorytetów rozwojowych gminy.
W 2019 roku budżet obywatelski przyjął formę „Społecznych Wniosków do budżetu gminy
Wołomin na 2020 rok” (w skrócie: Społeczne Wnioski). Zarządzeniem Burmistrza określone zostały
zasady głosowania i wyboru projektów.
W ramach Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin 2020 zgłoszono 77
projektów. 70 projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną zostały
poddane głosowaniu, które trwało od 5 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. Wzięło w nim udział
5 656 osób. Oddano łącznie 17 312 głosów : w tym na 1 978 kartach elektronicznych oraz na 3 678
kartach papierowych. Zgodnie z zasadami Społecznych Wniosków, każda uprawniona
do głosowania osoba mogła oddać minimum 1 i maksimum 3 ważne głosy, maksymalnie po 1
w każdej kategorii.
Po zakończeniu liczenia głosów stworzono listę rankingową zgłoszonych projektów.
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Tabela 6. Lista rankingowa projektów zgłoszonych w ramach Społecznych Wniosków 2020
Liczba
Numer
Tytuł projektu
ważnych
Autor projektu
projektu
głosów
Kategoria: Przestrzeń Publiczna
1005

Estetycznie wokół Czwórki

1019

Anna Zakrzewska

1011

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym
Grabiu

993

Iwona Baran

1015

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej

601

Katarzyna Jarzębska

1012

Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana
540
Paderewskiego w Zagościńcu

Katarzyna Szymborska

1008

Lepiej, głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze

457

Wanda Miętus

1009

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7

262

Hanna Kamieniarz

1002

Sensoryczno-naukowy plac zabaw na terenie
Przedszkola nr 8

205

Karolina Boruc

1026

Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo!

188

Maciej Łoś

1001

Bezpieczna droga do szkoły

168

Zbigniew Ziemkiewicz

1010

Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne
przejścia dla pieszych

155

Krzysztof Szczyciński

1013

Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin

150

Tomasz Miszkurka

1016

Aktywny mieszkaniec Ossowa

103

Janina Kacprzak

1022

Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni

96

Krzysztof Sikorski

1017

Zielone ulice czyli więcej zieleni w przestrzeni
publicznej drogowej

89

Anna Kanclerz

1020

Jaśniej i bezpieczniej

82

Magdalena Zych

1023

Rewitalizacja pasażu na os. Niepodległości

66

Karol Cudny

1021

Integracyjny plac zabaw

60

Katarzyna Okuniewska

1028

Nowocześnie oświetlona Aleja Armii Krajowej

56

Piotr Sikorski

1014

Ścieżka doświadczeń na terenie Zespołu Szkół nr
3

49

Renata Sobota

1003

Żegnajcie doły – wyrównanie i utwardzenie ul.
Skrzetuskiego i ul. Wołodyjowskiego w
Wołominie

41

Małgorzata Turowska

1018

Zmysłowe donice

26

Lidia Szymańska

1004

Jasno i bezpiecznie – doświetlenie miejsc
26
publicznych w obszarze ulic Partyzantów i Błotnej

Karol Boński

1019

Nakładka z kruszywa kamiennego w Wołominie
ulica Kozia

22

Dariusz Kupiec

1027

Nowoczesne oświetlenie w Starych Lipinach

17

Radosław Ufnal
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Numer
projektu

Tytuł projektu

Liczba
ważnych
głosów

Autor projektu

Kategoria: Aktywny Mieszkaniec
2010

Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią

996

Monika Włodarczyk

2011

Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach

935

Katarzyna Pazio

2020

Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej

584

Katarzyna Jarzębska

2013

Seniorze! - Polska jest ciekawa

433

Elżbieta Pierzchalska

2007

Wycieczki integrujące seniorów Lipinek i
Zagościńca

372

Urszula Zych

2012

Wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów
warszawskich

310

Agnieszka Nowicka

2001

Senior w podróży +55

291

Ewa Sapryk

2019

Widzieć sercem

288

Barbara Ługowska

2002

Diabetyk aktywny w kulturze

224

Elżbieta Lasota

2030

Sławkowy klub juniora

224

Monika Godlewska

2024

Wakacyjne kino letnie

214

Agnieszka Koza

2031

Sławkowy klub seniora

203

Monika Godlewska

2003

Siła wieku

159

Małgorzata Piłkowska

2004

Dotykam patykiem nieba

157

Bogusława BadowskaWorowska

2008

Edukacja żywieniowa młodzieży – dobry start w
zdrowe życie

131

Dorota Dąbkowska

2006

Senior i Polska

128

Teresa Borkowska

2022

Miasteczko Wołomin

116

Paweł Kocik

2034

III Kulturalne wtorki w Klubie Seniora
„Słoneczna”

113

Karol Cudny

2027

Klub rodzinny Mamy Wołomin – bezpłatne
spotkania dla rodziców i opiekunów z dziećmi w
wieku 0-12 lat

92

Magdalena Filaber

2009

Przedszkolaki zdrowo jedzą – edukacja
żywieniowa przedszkolaka

73

Dorota Dąbkowska

2028

Akademia biegania w Wołominie

68

Kamil Krauze

2018

Aktywne 45+ (konsultacje fizjoterapeutyczne,
zajęcia ogólnorozwojowe, zabiegi)

65

Anna Boniecka

2021

Muzyczna integracja mieszkańców

63

Dominik Kozaczka

2035

Festyn Imieniny „Sławka”

57

Maciej Łoś

2016

Zielony Bieg Rodzinny

39

Kinga Szczypkowska

2014

Przegląd piosenki autorskiej

32

Danuta Michalik

2032

Znani sportowcy w Wołominie

32

Piotr Sikorski
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Numer
projektu

Liczba
ważnych
głosów

Tytuł projektu

Autor projektu

2029

Tanecznym krokiem lat 60 i 70

26

Magdalena Zych

2005

Wołomińskie ścieżki

25

Izabella Sasin

2017

Śpiewać każdy może – muzyką łączmy pokolenia

22

Halina Wojakowska

2015

Podwieczorki muzyczne dla dzieci

20

Danuta Michalik

2025

Wycieczki integrujące mieszkańców Duczek i
sąsiednich miejscowości

7

Monika Klimek

2023

„Życie zaczyna się po 40-stce” Amatorski teatr
dla dorosłych

6

Anna Kanclerz

2026

Aktywna rodzina

6

Magdalena Filaber

Kategoria: WOŁOMIN: ODNOWA
3001

Zakup samochodu dla OSP Wołomin

1268

Dominik Szuba

3004

Tężnia solankowa w trosce o zdrowie
mieszkańców Wołomina

809

Tadeusz Tymiński

3007

Świat kultury otwarty dla seniorów

470

Elżbieta Rozbicka

3006

W magicznym ogrodzie Kota w butach

418

Agnieszka Nowicka

3003

Spacer z jogą

236

Małgorzata Piłkowska

3012

Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej
148
Psa Miśka

Jacek Mościcki

3009

Kolorowe życie seniora

69

Michał ŻeroGospodarczyk

3008

Wypożyczalnia gier planszowych

58

Luiza Rawska

3010

Biblioteka pod chmurką

45

Aleksander Turek

3011

Dobry klimat Wołomina

42

Krzysztof Kozłowski

3013

Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

42

Anna Kanclerz

3005

XVI Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych w
sercu Wołomina

38

Karol Boński

Następnie uwzględniając podział na trzy kategorie oraz środki do rozdysponowania na realizację
projektów, stworzono listę projektów rekomendowanych do realizacji w 2020 roku.
Łącznie do realizacji zarekomendowano 31 projektów, w tym:
1. w kategorii Przestrzeń Publiczna – 11 projektów,
2. w kategorii Aktywny Mieszkaniec – 12 projektów,
3. w kategorii Wołomin: Odnowa – 8 projektów.
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Tabela 7. Lista projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Społecznych Wniosków
2020
Liczba
Numer
Tytuł projektu
ważnych
Autor projektu
projektu
głosów
Kategoria: Przestrzeń Publiczna
1005

Estetycznie wokół Czwórki

1019

Anna Zakrzewska

1011

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w
Starym Grabiu

993

Iwona Baran

1015

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w
Czarnej

601

Katarzyna Jarzębska

1012

Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na
terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego 540
Jana Paderewskiego w Zagościńcu

Katarzyna Szymborska

1008

Lepiej, głośniej i wyraźniej w MDK i w
plenerze

Wanda Miętus

1026

Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo! 188

Maciej Łoś

1001

Bezpieczna droga do szkoły

168

Zbigniew Ziemkiewicz

1010

Bezpieczeństwo to podstawa –
bezpieczne przejścia dla pieszych

155

Krzysztof Szczyciński

1013

Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin

150

Tomasz Miszkurka

1016

Aktywny mieszkaniec Ossowa

103

Janina Kacprzak

1022

Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej
Pływalni

96

Krzysztof Sikorski

457

Kategoria: Aktywny Mieszkaniec
2010

Spartakiada podwórkowa – świat poza
siecią

996

Monika Włodarczyk

2011

Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach

935

Katarzyna Pazio

2020

Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej

584

Katarzyna Jarzębska

2013

Seniorze! - Polska jest ciekawa

433

Elżbieta Pierzchalska

2007

Wycieczki integrujące seniorów Lipinek i
Zagościńca

372

Urszula Zych

2012

Wołomińskie przedszkolaki widzami
teatrów warszawskich

310

Agnieszka Nowicka

2001

Senior w podróży +55

291

Ewa Sapryk

2019

Widzieć sercem

288

Barbara Ługowska

2002

Diabetyk aktywny w kulturze

224

Elżbieta Lasota

2030

Sławkowy klub juniora

224

Monika Godlewska

2024

Wakacyjne kino letnie

214

Agnieszka Koza

2004

Dotykam patykiem nieba

157

Bogusława BadowskaWorowska
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Numer
projektu

Liczba
ważnych
głosów

Tytuł projektu

Autor projektu

Kategoria: WOŁOMIN: ODNOWA
3001

Zakup samochodu dla OSP Wołomin

1268

Dominik Szuba

3004

Tężnia solankowa w trosce o zdrowie
mieszkańców Wołomina

809

Tadeusz Tymiński

3007

Świat kultury otwarty dla seniorów

470

Elżbieta Rozbicka

3003

Spacer z jogą

236

Małgorzata Piłkowska

3012

Wykonanie i postawienie rzeźby
upamiętniającej Psa Miśka

148

Jacek Mościcki

3008

Wypożyczalnia gier planszowych

58

Luiza Rawska

3011

Dobry klimat Wołomina

42

Krzysztof Kozłowski

3013

Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

42

Anna Kanclerz

Budżet obywatelski to proces, zgodnie z którym mieszkańcom umożliwiono współudział
w podejmowaniu decyzji w zakresie celu przeznaczenia środków finansowych budżetu jednostki
samorządu terytorialnego. Kluczowym elementem realizacji założeń budżetu obywatelskiego są
spotkania mieszkańców gminy z przedstawicielami lokalnej władzy oraz możliwość wskazania przez
nich oczekiwań i przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji na obszarze gminy, w najbliższym
horyzoncie czasowym. Mechanizmy funkcjonującego budżetu obywatelskiego umożliwiają
lokalnym władzom poznanie aktualnych potrzeb mieszkańców oraz pozwalają na podjęcie decyzji
dotyczącej priorytetów rozwojowych gminy.
Na obszarze gminy Wołomin funkcjonuje Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego,
który zawiera założenia i zasady dotyczące wyboru przedsięwzięć skierowanych do realizacji
w ramach budżetu.
Na początku 2019 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące propozycji
projektu Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, które trwały od 14 stycznia
2019 r. do 8 lutego 2019 r. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 19/2019 z dnia 14
stycznia 2019 r. konsultacje miały formę:
1. przyjmowania opinii na piśmie w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu,
2. zbierania uwag podczas dyżurów konsultacyjnych,
3. protokołowanego otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami gminy Wołomin
umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag, które odbyło się 24 stycznia 2019 r. o godzinie
17.00 w Bibliotece Miejskiej w Wołominie (III piętro),
4. spotkania z radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, które odbyło się 15 stycznia 2019 r. o godzinie
16.30 w Urzędzie Miejskim w Wołominie (sala 225),
5. spotkania z projektodawcami zwycięskich projektów WBO 2019, które odbyło się 28 stycznia
2019 r. godzinie 17.30 w Urzędzie Miejskim w Wołominie (sala 106).
Jednocześnie w trakcie 2019 roku realizowano projekty, które zwyciężyły w Wołomińskim Budżecie
Obywatelskim 2019 (zgłaszanie i głosowanie na nie miało procedowano w 2018 roku).
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Tabela 8. Lista projektów zrealizowanych w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu gminy
Wołomin 2019
Nr projektu
Tytuł projektu
Kwota [zł]
1009

Zielone płuca Czwórki

120.000,00

1005

Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiźnie

100.080,00

1024

Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w
Zagościńcu

136.426,00

1003

Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w
Duczkach

139.962,50

1031

"Ostoja Wiosenna" na Sławku

135.000,00

1012

Wiata rowerowa zadaszona

30.000,00

1019

Utwardzone i wyrównane ulice gruntowe w Lipinkach

140.000,00

1018

Rozświetlone Lipinki

100.000,00

1029

Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla
pieszych

126.000,00

1028

Kolorowy Sławek

140.000,00

1023

System monitoringu jakości powietrza na terenie gminy
Wołomin „Czym oddycham”

8.314,80

1025

100 drzew na 100-lecie Wołomina

98.000,00

2009

Bałtyckie przeboje – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej z Gdyni

20.000,00

2008

Niepodległa oczami dzieci

24.800,00

2005

Akademia małego naukowca

24.997,00

2010

W kręgu szachów

24.920,00

2027

Muzyczna integracja mieszkańców

18.800,00

2039

Sławkowy klub juniora

25.000,00

2038

Sławkowy klub seniora

25.000,00

2002

Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami

25.000,00

2003

Powitanie lata – integracja słuchaczy WUTW

20.750,00

2023

Spotkajmy się w teatrze – wołomińskie przedszkolaki widzami
teatrów warszawskich

25.000,00

2012

XV Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza
Mikulskiego w sercu Wołomina

13.500,00

2014

Podwieczorki muzyczne dla dzieci

25.000,00

2015

Warsztaty – szkolenia: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

25.000,00

2037

Turniej gier planszowych i karcianych w Wołominie

20.000,00

3007

Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski

140.000,00

3006

Kiedy babcia była mała” - senior i junior razem poznają
historię i tradycje

25.000,00
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Nr projektu

Tytuł projektu

Kwota [zł]

3004

Ławka Zofii Nałkowskiej

100.000,00

3003

Miejska witryna informacyjna

90.000,00

3002

Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

25.000,00

3008

100 Lat Wołomina – nasza historia

10.000,00

3001

Spacer z jogą

2.000,00

Poniżej przykłady projektów zrealizowanych w ramach Społecznych Wniosków 2019: witryna informacyjna na Pl. 3 Maja w Wołominie (jedna z ośmiu zlokalizowanych na terenie miasta) oraz
ławkorzeźba przedstawiająca Zofię Nałkowską (zlokalizowana u zbiegu ulic Kościelnej i Legionów
w Wołominie).
Fotografia 16. Miejska witryna informacyjna

Fotografia 17. Ławka Zofii Nałkowskiej
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4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
W odniesieniu do 54 budynków będących w zasobach komunalnych gminy Wołomin prowadzona
jest systematyczna sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina posiada na własność 319 lokali.
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 873 lokale mieszkalne mieszczące się
w 116 budynkach na terenie Wołomina. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła
33,51m 2 .
W 2019 r. oddano w najem łącznie 51 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy, w tym również
lokale socjalne, służbowe, pomieszczenia tymczasowe.
Niewykorzystanych (wolnych lokali na dzień 31.12.2019 r.) było 12 mieszkań. Przyczyną
niewykorzystania tych mieszkań było to, że trwała procedura ich zasiedlania lub były w złym stanie
technicznym.
W 2019 r. dokonano sprzedaży 11 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na łączną
kwotę 322 777,59 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 29 343,42 zł. Powodem
sprzedaży lokali mieszkalnych były złożone przez najemców lokali mieszkalnych wnioski o
sprzedaż na ich rzecz najmowanych przez nich mieszkań. Przy sprzedaży były udzielane bonifikaty
w wysokości od 50% do 80% wartości lokalu mieszkalnego.
W 2019 r. wszczęto 47 postępowań egzekucyjnych o należność.
W 2019 r. dokonano remontu w 50 mieszkaniach, mieszczących się w 31 budynkach, znajdujących
się przy następujących ulicach: Błotnej, Danuty Siedzikówny Inki, Legionów, Lipińskiej, Kościelnej,
Moniuszki, Poznańskiej, Sławkowskiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Wileńskiej oraz Żelaznej w
Wołominie. Przedmiotem remontów było głównie usuwanie zagrożeń takich jak wzmocnienie
konstrukcji stropów i dostosowanie instalacji elektrycznych do obowiązujących przepisów.
W wielu przypadkach konieczne było również, w celu zapewnienia odpowiednich warunków
sanitarnych, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do lokali mieszkalnych,
co umożliwiło likwidację zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych na terenie 2
nieruchomości.
Przedmiotem przeprowadzonych remontów w 2019 roku w lokalach mieszkalnych było:
–
wymiana instalacji elektrycznych w 21 lokalach,
–
wymiana stolarki okiennej w 11 lokalach,
–
wymiana stolarki drzwiowej w 4 lokalach,
–
doprowadzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 9 lokalach,
–
doprowadzenie instalacji ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w 2 lokalach,
–
wymiana i wzmocnienie podłóg w 3 lokalach.
Ponadto wykonano remonty budynków, w tym:
–
remonty dachów w 8 budynkach,
–
wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w 5 budynkach,
–
wymiana stolarki drzwiowej w 2 budynkach,
–
modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych w 3 budynkach.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 419 622,34 zł, których
beneficjentami było 577 osób. Podstawą ich przyznania było: art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, oraz art.
6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn.
zm.). Kwota najniższego dodatku wynosiła 23,81 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 658,73 zł.
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 65 osób, zaś pod koniec 2019 r.
były to 34 osoby.
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5. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
5.1

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WOŁOMIN

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku stanowiąca załącznik do
Uchwały Nr XXII-73/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 maja 2016 r. jest dokumentem
określającym założenia polityki gminy w wielu aspektach jego funkcjonowania. W sposób
kompleksowy odnosi się ona do potrzeb lokalnej społeczności, umożliwiając jej tworzenie godnych
warunków życia i wszechstronnego rozwoju, poprzez zdefiniowane w ramach Strategii cele oraz
zadania przyjęte do realizacji.
Celem nadrzędnym, umożliwiającym prowadzenie procesów rozwojowych na obszarze gminy
Wołomin jest jak wpisano w dokumencie Strategii: „Zapewnienie harmonijnego rozwoju
społecznego i gospodarczego przy wykorzystaniu miejscowych walorów przyrodniczych
i kulturowych oraz dogodnego położenia komunikacyjnego”.
Cel ten realizować będą cztery następujące cele strategiczne, które wspomagać będą cele i zadania
operacyjne:
•

Wołomin gminą wspierającą przedsiębiorców oraz charakteryzującą się wysoką
dynamiką rozwoju gospodarczego,

•

Wołomin gminą oferującą swoim mieszkańcom wysoki standard życia przy
wykorzystaniu procesów rewitalizacji,

•

Wołomin gminą zintegrowanego i aktywnego społeczeństwa, zapewniającą wysoki
standard realizacji funkcji administracyjnych,

•

Wołomin gminą dbającą o ład przestrzenny oraz środowisko.

Zadania realizacyjne zdefiniowane w Strategii pogrupowane zostały według ośmiu programów
rozwojowych, składających się na wykonywane przez gminę zadania własne. Wśród programów
rozwojowych znalazły się:
•

Program rozwoju gospodarki komunalnej

•

Program rozwoju sportu i rekreacji

•

Program rozwoju infrastruktury oświatowej, społecznej, kulturowej i socjalnej

•

Program rewitalizacji przestrzeni oraz zapewnienia bezpieczeństwa

•

Program ochrony środowiska

•

Program rozwoju sytemu dróg, kolei i połączeń komunikacyjnych

•

Program aktywizacji społeczeństwa i rozwiązywania problemów społecznych

•

Program rozwoju przedsiębiorczości i informatyzacji gminy

Wskazane w dokumencie Strategii programy rozwojowe, umożliwiają dokonanie oceny stopnia
realizacji zaplanowanych działań oraz określenie trendu rozwojowego w zakresie przedmiotu ich
oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą gminy Wołomin. Narzędziem, które umożliwia
przeprowadzenie badania rezultatów podjętych działań są zdefiniowane grupy wskaźników oraz
konkretne zadania, przy pomocy których możliwe jest określenie występującego rosnącego lub
malejącego trendu w odniesieniu do badanego wskaźnika dla przyjętego okresu badawczego
(rok 2019).
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5.1.1

PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Program Rozwoju Gospodarki Komunalnej dotyczy realizacji przedsięwzięć głównie
infrastrukturalnych obejmujących budowę/remont/modernizację infrastruktury sieciowej
(wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teleinformatycznej, obiektów kubaturowych, służących
zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców. Poziom realizacji w roku 2019,
przyjętych do oceny wskaźników został uwidoczniony w poniższym zestawieniu.
Tabela 9. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku - Program rozwoju gospodarki komunalnej
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
Budowa/rozbudowa/
Km wybudowanej sieci wodociągowej:
modernizacja sieci
4,196 km
wodociągowej
Odsetek osób korzystających z sieci
+
wodociągowej: 74,1%
Km zmodernizowanej sieci wodociągowej
Budowa/rozbudowa/
Km wybudowanej sieci kanalizacyjnej:
modernizacja sieci
3,242 km
kanalizacyjnej
Odsetek osób korzystających z sieci
+
kanalizacyjnej: 53,1%
Km zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej
Budowa/rozbudowa/
Wykonano 1,93 km kanalizacji deszczowej
modernizacja infrastruktury
+
służącej odwodnieniu gminy
Budowa/rozbudowa/
W 2019 roku wybudowano 0,511 km sieci
modernizacja sieci
ciepłowniczej, w tym zmodernizowano 0,193
ciepłowniczej mającej na celu
km sieci, poprzez wymianę sieci kanałowej na
ograniczenie liczby
sieć preizolowaną.
indywidualnych palenisk
- Budowa przyłączy ciepłowniczych
preizolowanych do budynków: Kościelna 22,
Kościelna 70 – przedszkole, Sikorskiego 15,
+
Wileńska 1, Teligi 6, Teligi Etap III.
Wymiana (modernizacja) kanałowej sieci
ciepłowniczej na preizolowaną sieć
ciepłowniczą przy ul. Wileńskiej 72,74,76,78.
Wymiana 2 szt. zaworów preizolowanych w ul.
Kościuszki.
Działania mające na celu
ZEC w Wołominie prowadzi przez cały rok
zachęcanie ludzi do
działania informacyjne, mające na celu
podłączania się do miejskiej
zachęcenie ludzi do podłączenia się do
sieci ciepłowniczej
miejskiej sieci ciepłowniczej, zachęcając
potencjalnych odbiorców do przyłączenia
+
poprzez foldery przedstawiające zalety
korzystania z ciepła miejskiego.
Liczba nowych podłączeń do sieci
ciepłowniczej w 2019 roku – 24 szt.
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Zadania realizacyjne
Działania mające na celu
promowanie i wspieranie
rozwiązań dla gospodarstw
jednorodzinnych w celu
wykorzystania paliwa
gazowego zamiast stałego
Budowa zbiornika
retencyjnego wraz
z zagospodarowaniem terenu
wokół na cele sportoworekreacyjne
Modernizacja oraz rozwój
infrastruktury
teleinformatycznej
Opracowanie i wdrożenie
strategii rozwoju gospodarki
mieszkaniowej gminy
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej oraz
budynków należących do
jednostek organizacyjnych
Miasta

Opracowanie koncepcji/
modernizacja/rozbudowa
zakładu przetwarzania
odpadów

Remont/modernizacja
budynków mieszkalnych,
będących własnością gminy
Wołomin
Kompleksowa wymiana źródeł
ciepła wraz z
termomodernizacją budynków
komunalnych w gminie
Wołomin

Nazwa wskaźnika
udzielono 31 dotacji mieszkańcom na
wymianę źródła ciepła na bardziej
ekologiczne;

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

+

wykonanie zadania
-

Rozwój sieci światłowodowej realizowany
przez podmioty prywatne
Realizowany jest Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
1. Termomodernizacja budynku OSiR Huragan
Wołomin
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. zakończono i
rozliczono roboty termomodernizacyjne
budynku OSIR Huragan Wołomin.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt
W ramach zadania wykonano kompletną
dokumentację projektowo – kosztorysową
termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wołominie.
Do NFOŚiGW złożono wniosek o
dofinansowanie budowy Regionalnego
Centrum Recyklingu „Zielony Wołomin” z
wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą.
Po ocenie wniosek znajduje się na liście
rezerwowej.

+

+

+

+

Liczba przeprowadzonych remontów: 50
+
Liczba wymienionych źródeł ciepła,
Liczba dokonanych termomodernizacji
-

Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołominie
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5.1.2

PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI

Program Rozwoju Sportu i Rekreacji umożliwia zapewnienie mieszkańcom możliwości rozwoju
kultury fizycznej oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu, przy zapewnieniu wysokiego poziomu
funkcjonującej infrastruktury sportu i rekreacji oraz organizacji zajęć dla lokalnej społeczności,
ukierunkowanych na „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.1
Tabela 10. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku – Program rozwoju sportu i rekreacji
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI
Rozbudowa/modernizacja
1. Modernizacja pomieszczenia OSiR z
Ośrodka Sportu i Rekreacji
przeznaczeniem na szatnie.
Huragan wraz z rozbudową
W 2019 r. odebrano i zapłacono za dokumentację
zaplecza sanitarnego
projektowo – kosztorysową rozbudowy i
przebudowy budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji
HURAGAN w Wołominie dla potrzeb zaplecza
+
szatniowo – magazynowego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i obsługą
komunikacyjną.
2. Termomodernizacja budynku OSiR Huragan
Wołomin.
Zagospodarowanie terenu przy wykonanie zadania
Ośrodku Sportu i Rekreacji
Huragan
Stworzenie gminnych stref do
1. Zielone płuca Czwórki (budżet obywatelski).
aktywnego spędzania wolnego W ramach zadania wykonano zagospodarowanie
czasu
terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 4 –
remont chodnika, nasadzenia, małą architekturę.
+
2. Doposażenie placów zabaw (dwa place: os.
Niepodległości, os. Słoneczna).
3. Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i
Sportu w Majdanie
Modernizacja istniejących
Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych:
obiektów sportowych
1 – hala sportowa na stadionie (w ramach
+
termomodernizacji: wymiana wentylacji,
oświetlenia, urządzeń grzewczych)
Budowa hali
Wykonanie zadania
sportowo/widowiskowej na
Liczba osób korzystających w danym roku
terenie gminy
Stworzenie miejsca do
OSiR Huragan w celach sportowych udostępnia:
uprawiania różnych dyscyplin
- boisko piłkarskie trawiaste z bieżnią
+
sportowych, w tym sportów
lekkoatletyczną,
walki
- boisko piłkarskie sztuczne,

1Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008–2010, GUS, Warszawa–Rzeszów 2011
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI
- halę sportową,
- Pływalnię,
- strzelnicę sportową,
- świetlicę,
- korty tenisowe ziemne,
- halę tenisową,
- siłownię plenerową.
Sporty walki korzystają ze świetlicy oraz terenów
zielonych (plaża miejska, plac zabaw, teren
pomiędzy Pływalnią a kortami tenisowymi).
Rocznie z obiektów Ośrodka korzysta ok. 100 tys.
osób
Rozbudowa oferty odnowy
Odnowa biologiczna wzbogaciła się o grotę solną w
biologicznej przy pływalni
2017 r.
miejskiej
Z odnowy w 2019 r. korzystało ok. 22 800 osób
Budowa zaplecza hotelowego
Budowa ścieżek rowerowych
oraz tras biegowych na terenie
gminy

Budowa parku linowego w
Ossowie
Zagospodarowanie terenu
Ossowa na cele rekreacyjnowypoczynkowe oraz
przygotowanie niezbędnej
infrastruktury
Budowa siłowni zewnętrznych
Budowa skate park

Liczba powstałych miejsc noclegowych
Liczba osób korzystających w danym roku
1.182 km ścieżek rowerowych na terenie gminy
- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na
terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF.
Zadanie wieloletnie. W roku 2019 wykonano
dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję
ZRID dla rozbudowy ul. Wilsona w Wołominie w
zakresie budowy ścieżki rowerowej. Ogłoszono
postępowanie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę ciągu pieszorowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 –
ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów, w
ramach którego wyłoniono wykonawcę robót.
Zawarto umowę na nadzór inwestorski. Ogłoszono
postępowanie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości
Duczki i Stare Grabie, w ramach którego
wyłoniono wykonawcę robót.
Wykonanie zadania

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

+

-

+

-

Wykonanie zadania
-

Siłownia zewnętrzna w Wiejskim Centrum Kultury
i Sportu w Majdanie
Wykonanie zadania

+
-
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI
Liczba osób korzystających w danym roku
Budowa i modernizacja placów 1. wybudowano ogólnodostępny plac zabaw na
zabaw
działce ew. nr 315/8 obr. 003-Majdan (w ramach
Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie).
2. Doposażenie placów zabaw (dwa place: os.
Niepodległości, os. Słoneczna)
Nawiązanie i poszerzanie
OSiR Huragan obecnie współpracuje z:
współpracy Ośrodka Sportu i
- 22 szkołami z gminy Wołomin,
Rekreacji z placówkami
- 5 szkołami z Zielonki,
oświatowymi na terenie gminy - 3 szkołami z Radzymina,
- 2 szkołami z Dąbrówki,
- po 1 szkole z Tłuszcza, Stanisławowa, Marek i
Kobyłki
Prowadzenie zajęć sportowych Zajęcia dla seniorów „Siła wieku” realizowane w
dla seniorów
ramach projektu zgłoszonego w Wołomińskim
Budżecie Obywatelskim. W bezpłatnych zajęciach
ruchowych brało udział 30 Seniorów.
Wspieranie działalności
Liczba klubów sportowych działających na terenie
lokalnych klubów sportowych
gminy: 20

+

+

+
+

Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołominie

5.1.3

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ

Program Rozwoju Infrastruktury Oświatowej i Społecznej dotyczy realizacji wszelkich działań
zapewniających rozwój edukacyjny i społeczny lokalnej społeczności, dzięki budowie
lub modernizacji funkcjonalnej infrastruktury, tworzeniu wysokich standardów nauczania,
zapewnieniu równego startu dla osób niepełnosprawnych lub ze szczególnymi potrzebami
rozwojowymi, umożliwienie osobom w wieku poprodukcyjnym godne warunki egzystencji
oraz organizację wolnego czasu, rozwój i pobudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży,
zapewnienie miejsc spotkań dla integracji mieszkańców, poszerzaniu zróżnicowanej oferty
kulturalnej i edukacyjnej.
Tabela 11. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku – Program rozwoju infrastruktury oświatowej
i społecznej
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
Rozbudowa, modernizacja
Liczba zmodernizowanych placówek oświatowych:
i zakup wyposażenia szkół
1. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
+
oraz przedszkoli
Zadanie wieloletnie. W 2019 roku kontynuacja robót
budowlanych. Wykonano stan surowy, roboty
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
elewacyjne, pokrycie dachu, roboty tynkarskie, trwają
roboty instalacyjne.
Termin zakończenia 30.06.2020 r.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wołominie – projekt
W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację
projektowo – kosztorysową termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie.
3. Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w
Wołominie
W ramach zadania wykonano remont dachu na
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie.
4. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7
w Wołominie
Zadanie wieloletnie.
W 2019 roku kontynuacja robót budowlanych.
Wykonano stan surowy, roboty elewacyjne, pokrycie
dachu, roboty tynkarskie, trwają roboty instalacyjne i
wykończeniowe.
Termin zakończenia 30.06.2020 r.
5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w
Wołominie
W 2019 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane
naprawy zewnętrznej hydroizolacji i budowy
zewnętrznej instalacji odwadniającej budynku ZS3 w
Wołominie.
6. Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks. Ignacego
Skorupki w Ossowie - wyposażenie szkoły w dwie
tablice multimedialne.
7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 - montaż
systemu alarmowego na terenie całego obiektu, w tym
na dwóch salach gimnastycznych
Budowa/modernizacja
1. I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie – w hali
obiektów sportowych przy
sportowej wytyczenie nowych linii boiska do
placówkach oświatowych
koszykówki wg. obowiązujących przepisów oraz
przegląd i serwis koszy najazdowych do koszykówki
2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 - montaż
systemu alarmowego na terenie całego obiektu, w tym
na dwóch salach gimnastycznych
Dostosowanie placówek
Liczba placówek oświatowych dostosowanych do
oświatowych do potrzeb
potrzeb osób niepełnosprawnych: 8
osób niepełnosprawnych i
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4
przygotowanie specjalnych
(podjazdy dla niepełnosprawnych, 2 windy, pomoce
gabinetów wspierających
dydaktyczne specjalistyczne, sprzęt specjalistyczny
edukację dzieci z
oraz sale terapeutyczne), Szkoła Podstawowa nr 5,
orzeczeniami
Szkoły Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa w

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

+

+
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
Zagościńcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Leśniakowiźnie, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 5
Rozwój innowacyjnych
1. Szkoła Podstawowa nr 2: 4 projekty. projekty:
metod pracy z dziećmi
,,Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej
i rozwijanie umiejętności
w gminie Wołomin" - projekt współfinansowany ze
kluczowych
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”,
„Kod do przyszłości”, „Aktywna tablica”, program
realizowany we współpracy z Politechniką Warszawską
„Matematyka –wstęp do kariery wynalazcy”.
2. Szkoła Podstawowa w Czarnej: 2 projekty:
„Patrząc w przyszłość”
(17 grup) - rozwijanie
umiejętności kluczowych poprzez zajęcia rozwijające
kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze i
interpersonalne; „Aktywna tablica” – rozwija
umiejętności stosowania nowoczesnej technologii
informacyjno-komunikacyjnej co jest głównym
punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji,
wykorzystywanie TIK w nauczaniu.
3. Szkoła
Podstawowa
w
Ossowie
Projekty: ”Aktywna tablica” , “Akademia przyszłości” kształcenie umiejętności kluczowych rozwijających
kompetencje matematyczne, interpersonalne na
bieżąco
w
trakcie
zajęć.
Wprowadzenie
“Myślograficznego zeszytu lektur”, Aktywne tablice i
monitory rozpoczęto prace metodami
interaktywnymi z wykorzystaniem programów
komputerowych,
narzędzi
multimedialnych,
prowadzono zajęcia z wykorzystaniem TIK, platform
edukacyjnych. Realizowany jest projekt unijny ,,
Akademia wiedzy”. W ramach zajęć rozwijane są
kompetencje kluczowe (matematyczne, cyfrowe,
interpersonalne).
4. Przedszkole nr 5: Szkolnie nauczycieli z zakresu
kompetencji kluczowych, realizacja w działań w
codziennej pracy grup
5. Przedszkole nr 10 podjęto działania oparte na
rozwijaniu kompetencji kluczowych stworzono
warsztaty „Twórczego Przedszkolaka”
6. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach: 21
projektów wykorzystywanych w pracy z dziećmi i
uczniami: „Kodowanie na dywanie i nie tylko”,
„Poznajemy emocje, „Mali odkrywcy”, „Nawyki
szczęśliwego dziecka”, „Pocztówki z różnych stron
Polski”, „Zabawy logopedyczno-sensoryczne w terapii
logopedycznej”, „Ze sztuką jestem na ty”, „Jaka to
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melodia”, „Z historią za pan brat”, „Książki dodają mi
skrzydeł”, „Laboratorium wiary”, „Klasowa linia
zadaniowa”, „Piłka ręczna dla chłopców”, „W zdrowym
ciele zdrowy duch”, „Projekt eTwinning”, „CLASS DOJOmoja wirtualna klasa”, „Nawet najmniejsza pomoc
może okazać się wielka”, „O czym szumią drzewa?”,
„Matematyka z wykorzystaniem komputerów z
dostępem do internetu”, „Nie taka fizyka straszna, jak
ją malują”, „Książka dla ciekawych świata
przedszkolaków”
7. ZSP 3 Program ARS – 120 uczniów; Jak radzić
sobie ze stresem – 120 uczniów; Efektywne uczenie się
60 uczniów
8. ZSP Leśniakowizna Aktywna tablica - praca
metodami
interaktywnymi
z
wykorzystaniem
programów
komputerowych,
narzędzi
multimedialnych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
TIK, platform edukacyjnych, Projekt edukacyjny pn.:
„Szkoły Przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie
Wołomin” – rozwój kompetencji kluczowych i zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, Innowacja pedagogiczna
pn.: „Rosnę i rozwijam się, czyli o eksperymentowaniu
w edukacji wczesnoszkolnej”, Innowacja pedagogiczna
pn.: „Pejzaże literackie – działania sprzyjające korelacji
międzyprzedmiotowej”
9. SP Zagościniec- Projekt „Patrząc w przyszłość”
10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego: W roku 2019 szkoła realizowała
następujące projekty edukacyjne:
•
Aktywna Tablica – praca metodami
interaktywnymi z wykorzystaniem programów
komputerowych narzędzi multimedialnych, zajęć z
wykorzystaniem TIK
•
„Patrząc w przyszłość” – rozwój edukacji
cyfrowej w gminie Wołomin – zajęcia rozwijające
umiejętności kluczowe matematyczne, przyrodnicze.
•
Erasmus+ pt. „Odżywiaj się zdrowo, ruszaj się
więcej, żyj efektywniej”
•
Razem dla Edukacji w ramach konkursu
„Rodzina Polonijna”
•
Bądź widoczny, bądź bezpieczny.
11. SP4- 8 innowacji pedagogicznych
12. SP 7 - Innowacje pedagogiczne: „Z Photonem i
Scottie go! w świecie programowania”, ,,CZYTAM
Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, „Młodsi sprawdzają,
czy starsi tabliczkę mnożenia znają”, „Ania czy Anne,
czyli o Ani Shirley po polsku i angielsku”, „Wesoła
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matematyka dla czwartoklasistów”
Budowa innowacyjnego
1.
Szkoła Podstawowa nr 2 - W roku 2019
systemu kształcenia poprzez podjęto 1 działanie. W ramach programu „Aktywna
tworzenie bazy doświadczeń tablica” – zorganizowanie i uczestnictwo w
i przygotowanie szkół do
międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, dzielenia
nauczania
się przyjętymi rozwiązaniami, doświadczeniami w
eksperymentalnego
formie scenariuszy zajęć edukacyjnych, udostępnianie
dobrych praktyk w międzyszkolnej sieci współpracy
nauczycieli.
2.
Szkoła Podstawowa w Czarnej Projekt
„Patrząc w przyszłość” – eksperymentalne zajęcia
przyrodnicze i astronomiczne. Realizacja 2 projektów
edukacyjnych wykraczających poza realizowane
programy nauczania i podstawę programową ,,
Przyroda z klasą – obserwacja wybranych
ekosystemów, matematyka z klasą . Poszerzenie
kompetencji matematycznych .
3.
Przedszkole nr 5 wykorzystanie szklarni i
ogrodu przedszkolnego – edukacja przyrodnicza
poprzez bezpośrednie doświadczanie Systematyczna
realizacja zajęć z sensoplastyki (plastyka sensoryczna
z wykorzystaniem zmysłów)
Budowa systemu
1.
Szkoła Podstawowa w Czarnej „ Aktywna
innowacyjnego szkolenia i
tablica” - zorganizowanie i uczestnictwo w
rozwoju kadry oświatowej,
międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, dzielenie
także w ramach
się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami w
interdyscyplinarnego
formie scenariuszy zajęć edukacyjnych z
ośrodka wymiany
wykorzystaniem TIK, udostępnianie dobrych praktyk w
doświadczeń nauczycieli
międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.
2.
Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks.
Ignacego Skorupki w Ossowie. podjęto 1 działanie
dotyczące Aktywnej Tablicy - uczestnictwo w
międzyszkolnej sieci, współpracy nauczycieli, dzielenie
się przyjętymi doświadczeniami w formie scenariuszy
zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK,
udostępnianie dobrych praktyk w międzyszkolnej sieci
współpracy nauczycieli. System informacji oświatowejwprowadzanie danych, szkolenie ,, Dziecko z
autyzmem i zespołem Aspergera”, działalność
innowacyjna nauczycieli, szkolenie „rozwijanie
kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe
wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w realizacji podstawy programowej”,
szkolenie ,,organizacja pracy szkoły- kształcenie na
odległość”.
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wskaźnika
2019 r.
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3.
Przedszkole nr 10 – przystąpiono do
Europejskiego programu e – Twinning
4.
ZSP3 Udział nauczycieli języka angielskiego (5
osób) w projekcie Język angielski w szkole
ponadpodstawowej: metodyka i elementy kultury w
ramach programu Erasmus + i
POWER (Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) w Dublinie
finansowanego z funduszów Unii Europejskiej
5.
SP Zagościniec Projekt „Niebieskie motyle są
wśród nas” – spektakl dotyczący osób ze spektrum
autyzmu.
Wprowadzenie oceniania kształtującego – dzielenie się
wiedzą poprzez ukazanie zalet oceniania kształtującego
w
czasie
obserwacji
zajęć.
Program POWER – wyjazdy szkoleniowe n-li do
Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
6.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego podjęła trzy działania:
1)
Aktywna Tablica – zorganizowanie i
uczestnictwo w międzyszkolnej sieci współpracy
nauczycieli, dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i
doświadczeniami w formie scenariuszy zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, udostępnianie
dobrych praktyk w międzyszkolnej sieci współpracy
nauczycieli.
2)
Erasmus+ pt: „Odżywiaj się zdrowo, ruszaj się
więcej, żyj efektywniej” – wymiana doświadczeń i
praktyk, korespondencja z 5 krajami: Turcja, Francja,
Łotwa, Grecja i Portugalia. Wizyty uczniów i nauczycieli
w ww krajach.
3)
Razem dla Edukacji w ramach konkursu
„Rodzina Polonijna” – wizyta 14 uczniów i 2 nauczycieli
w Erywaniu w Armenii. Nawiązywanie współpracy ze
Związkiem Polaków w Armenii, podczas której
uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat historii
Polski, zwiedzają miejsca świadczące o bytności
Polaków za granicą. Uczestnicy obu krajów poznają
kulturę, historię i tradycję oraz jak są one kultywowane
w miejscach ich zamieszkania.
7.
SP4 - projekt unijny „Patrząc w przyszłość”;
X –czujnik
8.
SP 7 - Erasmus+; Sieć współpracy pedagogów
i psychologów
Nawiązanie współpracy ze
1. Szkoła Podstawowa nr 2 - Podjęto współpracę
szkołami średnimi,
z 10 podmiotami, m.in. szkołami średnimi, Akademią
uczelniami wyższymi oraz
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
Politechniką Warszawską, Wydziałem Zarządzania

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

+
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instytucjami wspierającymi
Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowym Bankiem
oświatę
Polskim.
2. Szkoła Podstawowa w Czarnej - Szkoły średnie
– 7, MSCDN – Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli;
3. Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks.
Ignacego Skorupki w Ossowie -nawiązanie
współpracy z Uniwersytetem Warszawskim ( 2
spotkania), udział uczniów w targach szkół średnich (1
spotkanie ).
4. SSP 5 na stałe współpracuje z:
- Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w
organizacji i prowadzeniu programów
•
Bieg po zdrowie – antynikotynowy dla kl. 4
•
Zachowaj Trzeźwy Umysł – przeciw
uzależnieniom dla kl 5 – 7
•
HIV/AIDS dla wszystkich uczniów na ich
poziomie
•
Walcz z kleszczami wszystkimi sposobami – dla
wszystkich uczniów
•
Trzymaj formę – dla wszystkich uczniów
- Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej w organizacji
i prowadzeniu programów
•
Archipelag Skarbów – profilaktyka
zintegrowana dla kl. 8
•
Gwiazda Mocy – profilaktyka Zintegrowana dla
kl 7
- Powiatową Komendą Policji, organizacja zajęć dla
uczniów z zakresu
•
Odpowiedzialności Nieletnich za czyny karalne
•
Przeciwdziałanie przemocy
•
Profilaktyka uzależnień
- Sąd Rejonowy – organizacja dla uczniów klas 5
lekcji w Sądzie
- Galeria przy Fabryczce
•
udział uczniów w wystawach i projektach
Galerii
•
Udział w spotkaniu z p. M. Zawadką „Chcę być
kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy
dookoła mają wywalone.” oraz „Zarządzanie
marzeniami”
- Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
•
organizacja zajęć dla uczniów związanych z
podniesieniem samooceny
•
organizacja dla rodziców warsztatów
umiejętności wychowawczych
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•
organizacja Programu Epsilon Plus w zakresie:
Wartości w życiu człowieka i kształtowanie postaw
społecznych oraz Profilaktyka agresji i przemocy w
szkole dla uczniów klas 4
•
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł – zajęcia i
konkursy dla uczniów na wszystkich poziomach
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Wołominie w organizacji i prowadzeniu programów
•
Cukierki - zapobieganie uzależnieniom dla klas
1–3
•
Magiczne Kryształy -zapobieganie
uzależnieniom od Tv i Internetu
•
Księżniczka Roku – świadome dojrzewanie i
zapobieganie zaburzeniom odżywiania
•
Saper – jak rozminować agresję dla klas 6
- Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI),
które
tworzą
państwowy
instytut
badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę w organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w
formie aktywnych działań przez tydzień dla
wszystkich uczniów szkoły
- Państwowa Straż Pożarna – przeprowadzenie dla
wszystkich uczniów programu: Czad i Ogień
5.
Przedszkole nr 5 Współpraca z wolontariuszami
6. Przedszkole nr 6 Akademia Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie, Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej w Wołominie, Akademia Małego Piłkarza
„AMP GOOL” w Wołominie, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie – Sekcja
Oświata
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach szkoły średnie- PUL, Wołomin, Zespół Szkół w
Zielonce, I Liceum Ogólnokształcące Wołomin,
Zespół Szkół Ekonomicznych Wołomin, Liceum
Mundurowe w Urlach (5), uczelnie wyższeAkademia Wychowania Fizycznego, Akademia
Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Kardynała
Wyszyńskiego (3)
8. ZSP 3 Uczelnia Techniczno – Handlowa,
Uniwersytet Warszawski-wydział fizyki - PAN –
Centrum Badania Kosmosu, Dzień Otwarty na
Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie w
ramach preorientacji zawodowej(60 uczniów); Dzień
Otwarty na Uczelni Techniczno – Handlowej w
Warszawie w ramach preorientacji zawodowej(60
uczniów); Wykłady dla uczniów na Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego- pracownia biofizyczna

55
Id: F2B52446-ACB5-4E04-996A-99281A8EC10B. Podpisany

Strona 55

Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
W dniu 23 maja uczniowie klasy Ii wzięli udział w
zajęciach w Pracowni Biofizycznej Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul Pasteura;
Wykłady pracownika naukowego Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Dnia 6 czerwca w
naszej szkole odbył się wykład dr Anety Drabińskiej
p.t. „Termodynamika-temperatura, ciepło, praca”. W
spotkaniu uczestniczyli uczniowie pasjonujący się
fizyką.
Uczniowie IIi na ćwiczeniach w Pracowni Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 1 czerwca
uczniowie IIi uczestniczyli w ćwiczeniach pierwszej
pracowni –wyznaczali doświadczalnie ciepło
topnienia lodu.
Wizyta astronoma –grudzień 2019r
9. ZSP Leśniakowizna 23 podmioty, z którymi
udało się nawiązać współpracę
10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego podjęła współpracę z sześcioma
szkołami średnimi, z Politechniką Warszawską, z
Dichem Chemicals Poland S.A., z Policją, z
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.
11. SP4- bank PKO BP- SKO, współpraca z PUL
Realizacja projektów z
1. Przedszkole nr 8 – zrealizowano 1 projekt,
zakresu doradztwa
udział wzięło 75 dzieci, w przedszkolu został
zawodowego dla dzieci
opracowany i jest systematycznie wdrażany: „System
doradztwa zawodowego na rok 2019/2020” Dzieci
poprzez tematy kompleksowe, realizowane w ciągu
całego roku zapoznają się z różnymi zawodami
poprzez: zajęcia tematyczne prowadzone przez
nauczycieli, zajęcia prowadzone przez rodziców
dzieci, którzy prezentujących swój zawód i pracę:
fryzjerka, pszczelarz, pielęgniarka, weterynarz,
fotograf, ratownik medyczny, farmaceuta), poprzez
spotkania z zaproszonymi gośćmi- przedstawicielami
różnych zawodów.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 – zrealizowano 2
projekty, udział wzięło 50 uczniów,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Został opracowany
„Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego”
w ramach którego: bada się aspiracje zawodowe
dzieci
i
młodzieży.
Młodzież
uczestniczy
w pozaszkolnych formach doradztwa zawodowego
(udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych i
Ponadpodstawowych) - organizuje się spotkania z
osobami wykonującymi konkretny zawód;
4. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 było
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realizowane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem
Doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019 i
2019/2020.
• udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
• prowadzenie zajęć grupowych związanych
tematycznie z obszarami: poznawanie własnych
zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek
edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
planowanie własnego rozwoju i podejmowanie
decyzji edukacyjno- -zawodowych;
• pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek
„portfolio” podczas zajęć z klasami 7 i 8;
• aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu
własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach,
przygotowywanie określonych zadań na zajęcia
przedmiotowe, udział
w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych w
zależności od planu wychowawczego poszczególnych
klas;
• określanie potencjału edukacyjno-zawodowego
szeregiem zabaw, testów;
• prowadzenie kół zainteresowań;
• organizowanie spotkań z przedstawicielami
instytucji rynku pracy i przedstawicielami zawodów
tj pisarz, informatyk, twórca plastyk, farmaceuta,
kucharz, cukiernik, lalkarz, lakiernik, malarka,
pracownik socjalny, kurator zawodowy, policjant,
profilaktyk, trener sportowy;
• stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach
takich jak np. udział w spotkaniach informacyjnych z
przedstawicielami szkół ponadpodstawowych z
terenu Powiatu Wołomińskiego: gościliśmy
przedstawicieli 4 szkół, uczniowie brali udział w
Giełdzie Szkół Powiatu Wołomin oraz został im
umożliwiony indywidualny udział w Targach
Edukacyjnych m.st. Warszawy, podczas których
warszawskie licea ogólnokształcące, technika i
branżowe szkoły I stopnia prezentowały swoją ofertę
edukacyjną
• informowanie o ofercie kształcenia w szkołach
programowo wyższych, które są dostarczane do
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doradcy zawodowego, wychowawców i nauczycieli
w formie, plakatów, ulotek oraz filmików i ofert on
line;
organizowanie spotkań z inspirującymi osobami:
głównie byli to sportowy i olimpijczycy oraz
przedstawiciele samorządu terytorialnego;
• organizowanie wycieczki zawodoznawczej do
McDonalds, wytwórni bombek, wytwórni cukierków,
twórców teatrów lalkowych – poznanie organizacji
firmy i zawodów, które są w nich reprezentowane;
• udostępnianie materiałów multimedialnych (np.
gier edukacyjnych, filmów i innych
e-zasobów) np. test e-ZAMEK, filmy KOWEZIU,
strona „Wybieram szkołę”, informacje z strony ORE,
ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji
edukacyjnych i zawodowych;
5. Przedszkole nr 5 Tematyka doradztwa
zawodowego realizowana na bieżąco, zgodnie
przyjętym planem doradztwa zawodowego
6. Przedszkole nr 6 „Doradztwo zawodowe w
przedszkolu” 125 uczestników
7. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach
spotkania z pszczelarzem, pielęgniarką, lekarzem,
strażą pożarną, policją, pisarzem
8. SP Zagościniec Opracowano wewnątrzszkolny
system doradztwa zawodowego – cykliczne spotkania
z przedstawicielami różnych zawodów.
9. SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego bierze udział w trzech projektach
angażujących ok 250 uczniów,
10. SP4- Współpraca z PPP
Realizacja projektów
1. Przedszkole nr 8 – zrealizowano 3 projekty;
edukacyjnych we współpracy
nawiązano współpracę z 2 organizacjami, udział
z organizacjami
wzięło 75 dzieci, w tym:
zewnętrznymi
Sanepid- współpraca z sekcją oświatową udział w
akcjach i programach edukacyjnych pod patronatem
tej instytucji – Programy edukacji zdrowotnej:
”Czyste powietrze wokół nas”, „Chroń się przed
kleszczami wszelkimi sposobami” Celem programu
było uświadomienie dzieci i ich rodziców zagrożeń,
które mogą zaistnieć w wyniku ugryzienia przez
kleszcze, przybliżenie sposobów zapobiegania temu
zagrożeniu oraz uświadomienie dzieciom i ich

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

+
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rodzicom zagrożeń wynikających z palenia
papierosów, oraz zanieczyszczenia środowiska
wynikających z emisji spalin samochodowych i z
kotłów grzewczych (kominy).
- programu edukacji ekologicznej,
Udział dzieci w gminnym programie ekologicznym
„Czysty Wołomin”
2. Szkoła Podstawowa nr 2 - Zrealizowano 5
projektów we współpracy z 5 organizacjami
zewnętrznymi, m.in. z Urzędem Dozoru
Technicznego w Warszawie, Fundacją PGNiG. Liczba
uczestników – 180
3. Przedszkole nr 9 – zrealizowano 2 projekty, z
dwoma organizacjami, udział wzięło 20 dzieci.
Projekt „Eko zajęcia z ENFUSIEM” z NFOSIGW oraz
„Deficyt natury” z Procter and Gamble.
„OSE Wyzwanie” (262)
„Patrząc w przyszłość” (150)
„Aktywna tablica” (262)
„Czysty Wołomin” (262)
„Zielone klasy” (61)
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
(262)
Program: „Mleko
w szkole, „Owoce w szkole” (149)
Program Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Szkolny Klub Sportowy"
Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą
rodziców” (14).
4. Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks.
Ignacego Skorupki w Ossowie - (3 projekty):
współpraca z Miejskim Domem Kultury w Wołominie
(1), Samorządową Instytucją Kultury Park Kulturowy
Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.(2).
5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 – dwa
projekty (SOS, SMOK)
Liczba organizacji zewnętrznych, z którymi udało się
nawiązać współpracę- 5
Liczba dzieci biorących udział w projektach w danym
roku- około 200.
Stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich
jak np. udział w spotkaniach informacyjnych
z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych z
terenu
Powiatu
Wołomińskiego:
gościliśmy
przedstawicieli 4 szkół, udział w Giełdzie Szkół
Powiatu Wołomin został im umożliwiony
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indywidualny udział w Targach Edukacyjnych m.st.
Warszawy, podczas których warszawskie licea
ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I
stopnia prezentowały swoją ofertę edukacyjną.
6. Przedszkole nr 5 Współpraca ze studencką
organizacją AIESEC – tematyka zrównoważonego
rozwoju. Liczba uczestników 90
7. Przedszkole nr 6
•
Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna
w Wołominie
„Czyste powietrze wokół nas”
„Chrońmy się przed kleszczami wszystkimi
sposobami”,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej „Eko-zajęcia z Enfosiem”,
gmina Wołomin – projekt „Wołomińska Stołówka dla
pszczół”,
VII Gminny Konkurs Recytatorski „Wołomin moje
miasto, mój mały świat” we współpracy z Biblioteką
Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie;
Liczba uczestników 125
8. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach 5
projektów
9. ZSP3 W 2019 Uczniowie LO brali udział w
Projekt pt. ,,Fizyka-Pasja-Społeczeństwo”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pytaj,
eksperymentuj i odkrywaj tajniki fizyki! Projekt
realizowany jest w latach 2019-2021 przez Wydział
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (lider) oraz
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner)
dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.
Współpraca z Biblioteką Publiczną- Wieczory w
Bibliotece u Nasfeterów.
10. Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Leśniakowiźnie Literatura współczesna: lokalność i
świat – 6 projeków, 1 organizacja zewnętrzna, z którą
udało się nawiązać współpracę
11. ZSP Zagościniec: Instytut Edukacji Pozytywnej –
szkolenia dla nauczycieli z całej Polski w szkole oraz
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
12. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego – 6 projektów – ok. 100 liczba uczniów
biorących udział w projektach. Liczba organizacji
zewnętrznych z którymi nawiązano współpracę – 7
13. SP4 – Zielone klasy
14. SP 7 – 26 projektów

60
Id: F2B52446-ACB5-4E04-996A-99281A8EC10B. Podpisany

Strona 60

Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
„Sztuka, kreatywność, kodowanie” - w ramach
programu Erasmus+;
Projekt unijny „Patrząc w przyszłość”
„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP – mów swoim
pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się
zastanawiać, gdzie się rozeszły” - Uniwersytet
Warszawski
Przerwany marsz - MEN
Szkoła do hymnu - MEN
Zielone Klasy
List do sąsiada - segregacja
Młodzieżowa Rada Miasta
MDK - Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób z
Niepełnosprawnością „Wierszem i Sercem
Malowane”
Godzina Kodowania
Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Warsztaty pt. „Dzieciaki sadzeniaki” w Leroy Merlin.
„Niesamowity świat higieny jamy ustnej”
Współpraca z 20 organizacjami zewnętrznymi :
POLACY KRESOWYM RODAKOM - Stowarzyszenie
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
- WOŚP
- Fundacja Spektrum
- Urząd Marszałkowski
- Coca-Cola HBC Polska
- PKP S.A.
- Huragan
- SMOK
- „Program dla szkół” – „Warzywa i owoce w szkole”
– propagowanie zdrowego żywienia
- Instytut Blend-a-med Oral-B „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”
- Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza i
Heleny Nasfeterów w Wołominie
- Miejska Biblioteka Publiczna – filia
- Bank PKO
15. SP 7 - Udział wzięło 956 uczniów
Podejmowanie działań
1. Przedszkole nr 8 – zrealizowano 2 projekty.
mających na celu rozwijanie
Projekt
edukacyjny
zdrowotnej:
”Boże
zainteresowań i zdolności
Narodzenie”, Celem programu było rozbudzenie
dzieci i młodzieży
zainteresowania dzieci zwyczajami i świętami
Bożego Narodzenia.

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

+
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Ogólnopolski Projekt rozwijania czytelnictwa i
współpracy między przedszkolami pod nazwą:
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” .
Głównym celem projektu jest rozwijanie i
promowanie czytelnictwa we współpracy z innymi
instytucjami oświatowymi i bibliotekami szkolnymi
w Polsce i za granicą. Poprzez realizację projektu
chcemy zachęcić dorosłych do głośnego czytania
dzieciom- uświadomić rolę czytelnictwa w życiu
dziecka, wprowadzić dziecko w świat literatury,
budzić zaciekawienie dziecka książką przez zabawy,
piosenki czy twórczość plastyczną, przekazywać
poprzez książki wartości moralne, postawy
patriotyczne,
kształcić umiejętność słuchania
tekstu czytanego, włączyć w życie przedszkola
rodziców
oraz
przedstawicieli
środowiska
lokalnego.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 - w 2019 roku
zrealizowano 17 działań mających na celu
rozwój zainteresowań i zdolności dzieci
i młodzieży. Były to między innymi zajęcia
prowadzone w ramach kół zainteresowań oraz
projektów i programów:
„Patrząc w
przyszłość”, „Kod do przyszłości”, „Być jak
Ignacy”, „Aktywna Tablica”, Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa, „Matematyka – wstęp
do kariery wynalazcy”,
3. SZKOŁA Podstawowa w Czarnej w ramach
projektu „Patrząc w przyszłość”
były
prowadzone
zajęcia
rozwijające
zainteresowania i zdolności matematyczne,
fizyczne, astronomiczne, przyrodnicze i
językowe.
W ramach gminnego projektu „Zielone klasy”(3 grupy)
oraz ogólnopolskich projektów „EkoWalentynki – czyli
kochamy recykling!” i ,„Recykling daje owoce”
uczniowie pogłębiali wiedzę ekologiczną.
„Dziennik Czytelnika” – całoroczny konkurs dla uczniów,
rozwijający czytelnictwo.
4. Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks.
Ignacego Skorupki w Ossowie - zajęcia w
ramach projektu “Akademia przyszłości”:
przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, j.
angielskiego, zajęcia interpersonalne.
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5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 - dział w
projekcie unijnym ,, Akademia wiedzy”. W
ramach projektu zorganizowano zajęcia :
trening umiejętności społecznych, sztuka
autoprezentacji,
Rozpoznaję i nazywam
emocje, mały informatyk, z matematyka za pan
brat, rozumiem matematykę , czuję chemię do
chemii, zajęcia rozwijające z jęz. francuskiego,
zajęcia rozwijające z języka angielskiego.
6. Przedszkole nr 5 Kiedy babcia była mała –
senior i junior razem poznają tradycje i
historię”. Wołomińskie przedszkolaki widzami
teatrów warszawskich;
„Piłkarskie Mistrzostwa Przedszkolaków” – z
okazji 100 rocznicy nadania praw miejskich
Miastu Wołomin;
X Turniej Szachowej o Puchar Burmistrza
Wołomina; VII Gminny Konkurs Recytatorski
„Wołomin moje miasto, mój mały świat” we
współpracy z Biblioteką Publiczną im. Zofii
Nałkowskiej w Wołominie; Konkurs poetycki
dla rodziców z okazji 100lecia nadania praw
miejskich dla Wołomina; „Opowieść o moim
mieście” – spektakl historyczny z okazji
obchodów 100 Wołomina na Dzień Edukacji
Narodowej; Nauka gry w warcaby –
zorganizowanie kółka zainteresowań;
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach
„Zielone grupy”, projekt „Szkoły Przyszłości”
8. ZSP3
- Wyjazdy do Teatru Capitol- X 2019 (45 osób),
wyjazdy do Muzeum Romantyzmu w
Opinogórze- październik 2019 (45 osób) i do
Muzeum Literatury- grudzień 2019 (45 osób),
Lekcja multimedialna- Jak zdobyliśmy
Hollywood- listopad 2019- wszystkie klasy
liceum, rozbudzanie zainteresowań
patriotyzmem- film Legiony- listopad 2019wszystkie klasy liceum;
- Warsztaty językowe na Malcie wrzesień 2019
r. 45 osób; Warsztaty językowe w Londynie
kwiecień 2019 r – 45 osób; Euroweek –
warsztaty językowe w Długopolu Zdrój marzec
2019 – 45 osób;
- Przygotowanie koncertu „Najważniejsze jest
niewidzialne dla oczu”- warsztaty wokalne i
plastyczne- 30 uczniów
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9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Leśniakowiźnie – 15 projektów
10. SP Zagościniec Projekt „Patrząc w przyszłość”.
11. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego – zajęcia kreatywne „Co mi w
duszy gra”, „Robotyka dla smyka”, „Budujemy
roboty – robotyka dla kl. 7 i 8”, „Ciekawa
matematyka”, „M jak matematyka”, „Przyroda
jak przyroda”, „Poczuj chemię do chemii”,
Zielone klasy – 17 oddziałów
12. SP4
Współpraca z firmą SEBEX- warzywa i owocewarsztaty kulinarne,
Klasy 1-3 – zajęcia kreujące
Klasy 4-8- np. Koło mistrzów tabliczki mnożenia
Historyczne kino
Teatr wiecznie żywych
British vs. American Culture and Language
Cała czwórka czyta dzieciom
13. SP 7 – 11 projektów
- „Warto być Polakiem” – konkurs muzyczno-plastyczny
- „Sztuka, kreatywność, kodowanie” - w ramach
programu Erasmus+
Innowacje pedagogiczne – 5 (wymienione wyżej)
- Godzina Kodowania
- Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week
- Powiatowy Turniej Koszykówki dziewcząt rocznik
2006 i młodsze „100 punktów na 100-lecie nadania
praw miejskich”
- Miejski Konkurs Plastyczny „Wołomin za 100 lat”
Zorganizowanie punktów
1. Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks. Ignacego
wypożyczeń książek
Skorupki w Ossowie - jedna filia punktu wypożyczeń
z Biblioteki Miejskiej w
(w tym warsztaty, spotkania autorskie ).
szkołach i przedszkolach
2. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – filia Biblioteki
3. Przedszkole nr 5 Zorganizowanie Kącika wymiany
książek dla dzieci
Organizowanie
1. Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks.
międzyszkolnych konkursów
Ignacego Skorupki w Ossowie - zorganizowanie:
i przeglądów twórczości
“Konkurs kolęd” - 100 uczestników, “Konkurs
dzieci i młodzieży
Jednego Wiersza” - w ramach Święta poezji- 40
osób, “Szkoła do Hymnu” - 50 uczestników.
2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5
Powiatowy Konkurs Poezji Romantycznej ,
Międzyszkolne zawody sportowe „Igrzyska na 5
„.Liczba uczestników – 95.
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+
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Realizacja projektów rozwijających kompetencje
społeczne , językowe , cyfrowe, zawodowe. tj. Moje
miasto , moja gmina, zawody przyszłości, moja
szkoła , biznesplan, Debata Oxfordzka, LapbookNiepodległa. Liczba uczestników - 85.
3. Przedszkole nr 10 mój przyjaciel Miś liczba
uczestników 32, The Voice Kids- liczba uczestników
24
4. Przedszkole nr 6 II Gminny Konkurs
Recytatorski „ Wołomin moje miasto – mój mały
świat”, Liczba dzieci biorących udział 25
5. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach - IV
Międzyszkolny Turniej Gier Stolikowych (48), Turniej
Szachowy Przedszkolaka (20), IV Debata- Panel
Historyczny (100), III Bieg Przedszkolaka (150)
6. ZSP3 Jan Paweł II-przyjaciel młodzieży –
konkurs recytatorski, piosenki i plastyczny -IV 2019,
Udział młodzieży w Konkursie poezji
K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu; Konkurs diecezjalny
"Tajemnice Jasnej Góry" wzięło w nim udział ok 80
uczniów z różnych szkół. Konkurs był pod
patronatem bp. Romualda Kamińskiego, bp. Marka
Solarczyka, Diecezji Warszawsko - Praskiej, Powiatu
Wołomińskiego, Burmistrz Wołomina, proboszcza
Witolda Gajdy.
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Leśniakowiźnie konkursy- 4 uczestników 220,
8. SP Zagościniec Corrida Ortograficzna - Gra
Miejska, Mistrz liczby Pi, Międzyszkolny Festiwal
Piosenki,
9. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego organizuje 2 konkursy:
•
XI Gminny Turniej Szachowy – 150 uczestników
ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie.
•
XIII Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia
– 80 uczestników ze szkół podstawowych Gminy
Wołomin.
10. SP4
•
„Uwierzyłem Słowu”- konkurs recytatorski
pisma świętego- ok 15 osób
•
Konkurs fotograficzny- ok 10 osób
•
Konkursy marynistyczne- Fauna i flora- 300
osób
11. SP 7 – 3 projekty
- „Warto być Polakiem” – konkurs muzycznoplastyczny
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- Powiatowy Turniej Koszykówki dziewcząt rocznik
2006 i młodsze „100 punktów na 100-lecie nadania
praw miejskich”
- Miejski Konkurs Plastyczny „Wołomin za 100 lat”
Udział wzięło 250 osób
12. Szkoła Podstawowa w Czarnej
- konkurs fotograficzny w ramach obchodów 100lecia Wołomina „Wołomin i Ja” (200)
- Konkurs międzypokoleniowy „Stroik Wielkanocny”
(100)
- konkurs powiatowy „Smog nie lubi zieleni” (30).
Działania mające na celu
1. Szkoła Podstawowa nr 2 - Liczba
rozwój wolontariatu
wolontariuszy – 45; sześć projektów, m.in.
„Pomagamy Afryce”, udział w akcji „Polacy
Kresowym Straceńcom” – zbiórka darów na rzecz
żołnierzy AK.
2. I LO w Wołominie - Do pracy w Wolontariacie
szkolnym zgłosiło się 59 uczniów z klas 1,2 i 3, efekty
działalności wolontariatu szkolnego w 2019 roku:
Przygotowanie dekoracji na uroczystość 75lecia naszej szkoły
Współpraca z Miejskim Domem Kultury w
Wołominie
Uczniowie wykonali ponad 100 kartek
świątecznych (w akcję tą zaangażowali się również
uczniowie liceum, którzy nie należą do szkolnego
Wolontariatu)
Współpraca z MDK w Wołominie, nawiązanie
kontaktów z Ośrodkiem Stacjonarnej Opieki
Medycznej PULMO w Wołominie (uczniowie bardzo
chcieli regularnie chodzić do PULMO. Niestety
uniemożliwiła to sytuacja związana z pandemią)
Współpraca z fundacją Księdza Orione
„Czyńmy Dobro.”
Udział w akcji „Polacy Kresowym Rodakom” (w
akcję zaangażowali się wszyscy uczniowie z naszej
szkoły)
Wolontariusze swoją pracą wspierali
organizatorów podczas Rozświetlenia Choinki
Miejskiej.
Współpraca z OPS w Wołominie.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej (Pakowanie świątecznych
paczek do transportu w ramach akcji „Polacy
Kresowym Rodakom”)

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

+
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
Współpraca z Akademią Piłkarską AMP GOOL
(Pomoc w charytatywnym Turnieju „Dzieci dzieciom,
razem dla Jakuba”)
Współpraca z parafią Matki Bożej
Częstochowskiej w Wołominie
(pomoc w
przygotowaniu paczek dla dzieci akcja „Serduszko”)
Współpraca z Przedszkolem Bajka w
Wołominie (czytanie bajek przedszkolakom)
Pomoc w Hospicjum (Kilku wolontariuszy po
odbyciu szkolenia regularnie odwiedzało chorych w
hospicjum.
Udział w akcji: „Torby pełne miłości”
3. Szkoła Podstawowa w Czarnej Wolontariat na
rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie (20).

4.

Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks.
Ignacego Skorupki w Ossowie -zbiórka przyborów
szkolnych i maskotek, zbiórka bożonarodzeniowych
paczek dla Kombatantów i Sybiraków, przygotowanie
kartek świątecznych i upominków dla Hospicjum
Opatrzności Bożej w Wołominie.
5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 Liczba
aktywnie działających wolontariuszy w danym roku60 uczniów. Liczba projektów zorganizowanych przez
wolontariuszy w danym roku- 15 Np. Zwierzaki w
potrzebie, OREW w Kobyłce, Fundacja Dzieciom –
nakrętki, Pomoc Kombatantom ze Wschodu,
Czytanie dzieciom w przedszkolach, Współpraca z
Biblioteką Publiczną.
6. Zespół Szkolno- Przedszkolny w DuczkachWspółpraca z Hospicjum Opatrzności Bożej w
Wołominie- razem na święta, zbiórka darów na rzecz
kombatantów ze wschodu, zbiórka karmy dla
zwierząt ze schroniska, „Góra grosza”, zbiórka
zakrętek (40), pomoc w organizacji Biegu
Przedszkolaka (10)
7. ZSP3 Współpraca ze Stowarzyszeniem
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej- 1 projektpaczki, Zbiórka karmy dla schroniska w Józefowie,
Zbiórka karmy dla kotów w ramach projektu
gminnego- Dbamy o naszych czworonożnych
przyjaciół.
8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego – współpracuje z Hospicjum
Opatrzności Bożej – razem na święta oraz bierze
udział w akcji „Polacy Kresowym straceńcom” –
zbiórka darów na rzecz żołnierzy AK – 26
wolontariuszy
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Leśniakowiźnie – 4, Liczba aktywnie działających
wolontariuszy w danym roku 63, Liczba projektów
zorganizowanych przez wolontariuszy w danym roku
3, Liczba aktywnie działających wolontariuszy
w danym roku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Leśniakowiźnie – 10, Liczba projektów
zorganizowanych przez wolontariuszy w danym roku
10. SP Zagościniec Wolontariat „Moc promieni”,
Akcja Międzynarodowa „Kolorowe kredki”,
Regularne spektakle dla DPS Radzymin
11. SP4- 30 osób – wolontariat szkolny, liczba
projektów 5
12. SP 7 – 80 wolontariuszy, zrealizowano 3

projekty
WOŚ
POLACY KRESOWYM RODAKOM Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej
Współpraca z III LO
Budowa Dziennego Domu
Opieki dla Osób Starszych
Zapewnienie opieki
medycznej w placówkach
oświatowych

23 osoby skorzystały z usług Dziennego Domu Opieki

Szkoły zapewniające opiekę pielęgniarki:
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 pielęgniarka;
- ILO - 1 pielęgniarka;
- Szkoła Podstawowa w Czarnej - 1 pielęgniarka
- Szkoła Podstawowa w Ossowie im. Ks.
Ignacego Skorupki w Ossowie - jedna
pielęgniarka raz w tygodniu- 4 godz.
- SSP5 – zatrudniona jedna pielęgniarka w
pełnym wymiarze czasu pracy
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach 1
pielęgniarka,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie
– 1 pielęgniarka,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego – dwie pielęgniarki – 3 razy w
tygodniu po 4 godziny.
- SP4 1 pielęgniarka
Budowa filii ośrodka zdrowia Wykonanie zadania
Opracowanie oraz wdrożenie Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej gmina może
programu profilaktyki
realizować program na konkretne działanie
zdrowotnej dla mieszkańców prozdrowotne, w 2019 roku mieliśmy 3 programy (hpv,
gminy
grypa, meningokoki)
Budowa lokalnych ośrodków Liczba wybudowanych świetlic i centrów aktywności: 1
kultury (m. innymi świetlic
(Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Majdanie)

+

+

+

+
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
środowiskowych i centrów
aktywności (gospodarczej,
społecznej, kulturalnej,
edukacyjnej, gospodarczej),
rozszerzenie funkcji i
rewitalizacja istniejących
obiektów w Mieście –
zapewnienie dostosowania
oferty na potrzeby
zintegrowanego rozwoju dla
mieszkańców i turystów
Budowa Muzeum Bitwy
Wykonanie zadania
Warszawskiej na terenie
Liczba turystów
parku kulturowego Ossów
Modernizacja i doposażenie Liczba turystów odwiedzających pawilon: 4963
pawilonu ekspozycyjnego w
parku kulturowym Ossów
Stworzenie szlaku
Wykonanie zadania
turystycznego i ścieżek
tematycznych po gminie
Wołomin
Rozbudowa/modernizacja
Wykonane modernizacje:
i rozbudowa Miejskiego
1) Przebudowanie i remont kawiarenki (powiększenie
Domu Kultury
pomieszczenia przez połączenie dwóch sal, wymiana
podłogi)
2) Remont galerii (pomalowanie ścian, wymiana
oznaczeń w tym logo MDK, Galerii Oranżerii, zakup
oświetlenia)
3) Remont portierni (pomalowanie ścian, wymiana
tablicy informacyjnej)
4) Remont korytarzy w MDK (wymiana podłóg,
malowanie ścian)
5) Remont wejścia do Teatru Huta (malowanie ścian,
zakup napisu „Teatr Huta”)
6) Remont biur na parterze (malowanie ścian)
- wymiana podłóg)
Wymiana węzła ciepłowniczego (wymiana instalacji
grzewczej)
Realizacja programu ochrony Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków
i rewitalizacja zabytków,
Stworzenie „Gaju pamięci wołomińskich Żydów”
budynków, obiektów
(u zbiegu ul. Orwida i Korsaka)
zabytkowych, miejsc
pamięci, muzeów, obiektów
kultury i życia społecznego,
obiektów dziedzictwa
kulturowego, obiektów

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

-

+

-

+

+
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
małej architektury i
przestrzeni Miasta
Stworzenie punktu
Punkt informacji turystycznej działa na terenie
informacji turystycznej
Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy –
Ossów wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

+

Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołominie

5.1.4

PROGRAM REWITALIZACJI PRZESTRZENI I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
W GMINIE

Program rewitalizacji przestrzeni i zapewnienia bezpieczeństwa w gminie dotyczy tych działań,
które prowadzić będą do stworzenia uporządkowanej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni
publicznej, służącej z jednej strony zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a z drugiej
strony umożliwiającej ich rozwój w zrewitalizowanym i bezpiecznym otoczeniu, w pełni
realizującym swoje funkcje i tworzące zaplecze dla szeroko rozumianego rozwoju społecznogospodarczego gminy Wołomin.
Tabela 12. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku – Program rewitalizacji przestrzeni i zapewnienia
bezpieczeństwa w gminie
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM REWITALIZACJI PRZESTRZENI I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE
Rewitalizacja Wołomińskiej
Wykonanie zadania
Starówki
Zagospodarowanie terenu Ossowa Wykonanie zadania
pod tereny rekreacyjne
Opracowanie i wdrożenie spójnej
Wykonanie zadania
koncepcji organizacji zieleni
miejskiej
Dokonywanie systematycznych
Liczba nowych nasadzeń: 220 szt. drzew i około
+
nasadzeń drzew i krzewów
3500 szt. krzewów
Renowacja małej infrastruktury na Liczba nowych elementów małej infrastruktury
terenie gminy
1) W ramach programu „ławka” postawiono 25
ławek i 7 koszy na śmieci
2) Na terenie Wołomina postawiono 8 szt.
Witryn informacyjnych
3) Projekt „Zielone płuca czwórki” – wykonano
+
zagospodarowanie terenu wokół budynku
Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie w
tym mała architektura.
4) Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w
Majdanie
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Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM REWITALIZACJI PRZESTRZENI I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE
Rozwój i wspieranie Ochotniczych
Zrealizowane działań:
Straży Pożarnych
1. Udzielenie dotacji celowych na bieżące
utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
2. udzielenie dotacji celowej na
kontynuacje zadania pn. „Budowa
wolnostojącego garażu pożarniczego
stanowiącego część bojową strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie”
w wysokości 300 200,00 zł
3. udzielenie dotacji celowej na realizację
zadania pn. „Zakup zestawu łączności
radiowej: 1 radiotelefonu przewoźnego oraz
4 radiotelefonów przenośnych dla OSP w
+
Wołominie” w wysokości 13 500,00 zł
4. pozyskanie środków 12 400,00 PLN z
Województwa Mazowieckiego na realizację
zadania pn. „Remontu dachu strażnicy OSP
w Ossowie”, w ramach projektu
„Mazowieckie Strażnice OSP -2019”
5. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz
szkoleniach członków OSP,
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
gminy: zawarcie umów zleceń z członkami OSP
(wykonywanie zadań kierowcy wozu bojowego,
oraz konserwatora sprzętu i wozu bojowego)
Wdrożenie programu mającego na Realizowany jest program „Bezpieczny
celu zapewnienie bezpieczeństwa
Wołomin”
na terenie gminy
1. Kontynuacja akcji z 2018 r. „Patrolu Saperskiego” 1 Warszawskiej Brygady Pancernej
Warszawa-Wesoła prowadzą zajęcia w szkołach gminy Wołomin nt. „Jak postępować ze
znalezionymi niewybuchami, niewypałami”.
Propagują służbę w szeregach Wojska Polskiego, oraz prezentują sprzęt służący do zabezpieczania i neutralizacji niewybuchów i
+
niewypałów. Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą saperzy są w trakcie stałego dyżuru
więc muszą wykonywać swoje obowiązki etatowe. Zajęcia w szkołach to tylko dodatkowa
działalność.
2. WBO – „Bezpieczny Wołomin – mobilny
monitoring miejski”
- Zakup Drona badającego skład dymu z
palenisk Modernizacja/organizacja ZEC pod
kątem wymagań Prawa Unii Europejskiej
/kominów domowych.
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Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM REWITALIZACJI PRZESTRZENI I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE
- Przeszkolenie operatorów oraz
ubezpieczenie sprzętu.
Zakupiony sprzęt przyczynił się do zanikania
poczucia bezkarności wśród mieszkańców
gminy Wołomin w zakresie przestrzegania
uchwały antysmogowej oraz pozytywnie
wpłynął na jakość powietrza, a tym samym na
jakość naszego życia.
Dron jest wykorzystywany również w celu
monitorowania bezpieczeństwa podczas
zgromadzeń oraz imprez miejskich. Jest to
przydatne urządzenie służące również
wykrywaniu innych miejscowych zagrożeń, np.
stan rzeki, dziki wchodzące w treny
zurbanizowane.
3. Przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla seniorów gminy – ze środków zaplanowanych w ramach programu „Bezpieczny
Wołomin” oraz WBO – „Pierwsza Pomoc
Przedmedyczna”
4. Zgłoszenie szkół gminy Wołomin do
udziału w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” organizowanej
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współpracy z lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa.
Podczas spotkań funkcjonariusze policji (KPP)
przedstawiając film: „tak chcę być bezpieczny…”, omawiają rodzaje zagrożeń, na jakie
jest narażona w codziennym życiu i jak się
przed nimi chronić. Uczestnicy poznają zasady
udzielania pierwszej pomocy pod bacznym
okiem ratowników medycznych lub strażaków.
Spotkania w 2020 roku.
5.
„Festyn z okazji Dnia Dziecka”
organizowany przez MDK pod hasłem
„Bezpieczeństwa na drodze” W tym dniu
zajęcia profilaktyczne dla małych uczestników
festynu zostały przeprowadzone przez Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji,
ekspozycja sprzętu oraz aut strażackich OSP,
pierwsza pomoc – ratownik OSP, wykład
bezpieczeństwo w wodzie - ratownik OSIR,
rozstawienie miasteczka ruchu drogowego,
dzieci otrzymały również odblaski: zawieszki,
opaski itp. od Burmistrza,
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Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM REWITALIZACJI PRZESTRZENI I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE
6. Udzielenie 2 dotacji celowych na
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
potrzeby Komendy Powiatowej Policji w
Wołominie :
- dofinansowanie do zakupu samochodu
nieoznakowanego w wysokości 32 000,00 zł
- nagrody dla wyróżniających się
funkcjonariuszy, którzy przyczynili się do
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy
Wołomin w wysokości 10 000,00 zł
9. modernizacja monitoringu miejskiego
zadanie zrealizowane przez Straż Miejską w
Wołominie:
- punkt zbiorczy zlokalizowany w KPP ul.
Legionów został przeniesiony do Straży
Miejskiej
- nowy punkt kamerowy ul.
Kościelna/Legionów
- bieżącym utrzymaniem w sprawności
systemu monitoringu miejskiego zajmuje się
Straż Miejska w Wołominie zgodnie z
podpisanym Porozumieniem pomiędzy SM a
UM w Wołominie.
Uchwalenie Miejscowych Planów
Procent pokrycia gminy MPZP: 9,6 %
Zagospodarowania dla obszaru
+
całej gminy
Opracowanie spójnej koncepcji i
Wykonanie zadania
architektury Miasta
Przeprowadzenie zintegrowanego
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji
procesu rewitalizacji społecznej,
Od 2017 r. w gminie Wołomin obowiązuje
gospodarczej, kulturalnej,
Gminny Program Rewitalizacji, który jest
+
infrastrukturalnej w Mieście
sukcesywnie realizowany
Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołominie

5.1.5

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Program ochrony środowiska służy realizowanej przez gminę Wołomin polityki ochrony środowiska,
budowaniu wizerunku proekologicznej gminy, poprzez działania informacyjo-edukacyjne, działania
inwestycyjne oraz prewencyjne, umożliwiające realizację zasad energooszczędności,
wykorzystania alternatywnych źródeł energii i zmniejszania poziomu występowania zanieczyszczeń,
zgodnie z zasadami koncepcji zrównoważonego rozwoju.
W Programie Ochrony Środowiska na lata 2019-2020 w perspektywie lat 2018-2024 przewidziano,
że głównym celem jego wprowadzenia jest zrównoważony rozwój gminy ze szczególnym
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uwzględnieniem ochrony środowiska, racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych oraz
poprawy warunków życia mieszkańców. Na podstawie zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla
poszczególnych obszarów interwencji oraz oceny stanu środowiska, utworzono cele, kierunki
interwencji oraz zadania. Osiągnięcie wyników rozłożone jest na czas trwania programu tj. lata
2019-2020 wraz z uwzględnieniem perspektywy przyszłych lat, aż do roku 2024.
Tabela 13. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Programie ochrony środowiska
Cel
Wskaźnik
Zadanie
Wynik
Poprawa jakości
Zmniejszenie emisji
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń –
powietrza na
zanieczyszczeń pochodzących wymiana 31 nieekologicznych źródeł
+
terenie gminy
z indywidualnych systemów ciepła
grzewczych
Kontrola jakości powietrza na Ustawienie 4 nowych stacji
terenie gminy
pomiarowych w działających w
systemie airly – łącznie na terenie
+
gminy zlokalizowanych jest 8
czujników pomiarowych
Zmniejszenie emisji
Budowa ścieżek rowerowych na
zanieczyszczeń pochodzących terenie gminy – 1.182 km
+
z emisji liniowej
Wzrost świadomości
Działania edukacyjne w zakresie
ekologicznej w zakresie
promocji ochrony powietrza
ochrony powietrza
atmosferycznego organizacja pokazu
prawidłowego palenia, dystrybucja
+
ulotek informacyjnych, prowadzenie
edukacji za pomocą mediów
społecznościowych
Zwiększenie długości sieci
Budowa 4 przyłączy.
ciepłowniczej oraz jej
Budowa osiedlowej sieci
+
modernizacja
ciepłowniczej i przyłączy do
budynków przy ulicy Wileńskiej.
Poprawa
Poziom hałasu w najbliższym Rozbudowa systemów izolacji przed
środowiska
punkcie pomiarowym
hałasem – wprowadzenie
+
akustycznego
zadrzewień
Poprawa jakości
Ograniczenie emisji
Ochrona przed zanieczyszczeniami
wód
zanieczyszczeń wód
wód powierzchniowych i
powierzchniow
powierzchniowych i
podziemnych ze źródeł punktowych
ych i
podziemnych
i obszarowych – budowa
podziemnychodwodnienia ulic
+
dążenie do
osiągnięcia
dobrego stanu
wód
Racjonalna
Rozbudowa i modernizacja
Wybudowano siec kanalizacyjną
gospodarka
sieci wodociągowej i
przy ul. Długiej, Legionów, Zielonej,
ściekowa
kanalizacyjnej
Słowiczej, droga przy ul. Wiosennej,
Al. Niepodległości.
+
Modernizacja urządzeń kanalizacji
sanitarnej: ul. Wileńska, PZ
Kobyłkowska.
Budowa sieci wodociągowej: ul.
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Racjonalna
gospodarka
odpadami

Utrzymanie
dobrego stanu
oraz poprawa
bioróżnorodnoś
ci na terenie
gminy
Zapobieganie
powstawaniu
poważnych
awarii

Uporządkowanie systemu
gospodarki odpadami na
terenie gminy

Usunięcie wyrobów
azbestowych z terenu gminy
Wołomin
Rozwój zieleni oraz obszarów
cennych przyrodniczo

Zimowa, ul. Jaspisowa, ul. Reja, ul.
Legionów, ul. Zielona, ul. Wiosenna i
ul. Letnia, droga dojazdowa ul.
Wiosenna i ul. Racławicka.
Modernizacja sieci wodociągowej:
ul. Wileńska, ul. Kurkowa.
Stała kontrola oraz likwidacja dzikich
wysypisk
Utrzymywanie czystości i porządku
na terenie gminy
Prowadzenie edukacji ekologicznej
Odebranie od mieszkańców 184,431
Mg odpadów azbestowych

+

+

Utrzymanie terenów rekreacyjnych
oraz zieleni urządzonej
+

Przeciwdziałanie poważnym
awariom

Utrzymanie jednostek OSP
+

Tabela 14. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku – Program ochrony środowiska
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Prowadzenie programu
Liczba przeprowadzonych zajęć w danym roku – 22
edukacji ekologicznej w
Liczba przeszkolonych osób w danym roku ok. 1 500
szkołach, jednostkach
Zielone Grupy i Klasy to grupa ochotników z
zarządzonych przez Miasto placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie
gminy Wołomin, szerząca postawy proekologiczne.
Program został zapoczątkowany w roku 2012. Z
każdą kolejną edycją liczba zielonych grup i klas
zwiększała się, a wraz z nią liczba uczniów
zaangażowana w działania proekologiczne.
+
Program na rok szkolny 2018/2019 bazował na
pojęciu różnorodności biologicznej. Celem projektu
było zapoznanie uczniów z problemem zachowania
bioróżnorodności w środowisku naturalnym., której
utrata wiąże się z wymieraniem gatunków.
Uświadomienie jak człowiek przyczynia się do jej
zaniku oraz co może zrobić, aby chronić zasoby
różnorodności biologicznej na świecie, w najbliższej
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
okolicy czy na własnym podwórku.
Edycja 2018/2019 zgromadziła następującą liczbę
uczestników: 21 Zielonych Grup + 46 Zielonych Klas –
1439 uczniów

Rozwój świadomości
ekologicznej mieszkańców
- dostosowanie programu
edukacji do potrzeb Unii
Europejskiej

Działania mające na celu
zlikwidowanie dzikich
wysypisk w lasach

Działania mające na celu
podniesienie świadomości
mieszkańców na temat
segregacji śmieci

Organizacja miejsc odbioru
śmieci problemowych

Klub Miłośników Przyrody – cykl zajęć przyrodniczych
dla uczniów z terenu gminy Wołomin. W ramach zajęć
odbywały
się
spotkania
stacjonarne
i terenowe. W 2019 roku odbyły się 22 spotkania
w ramach Klubu Miłośników Przyrody.
Liczba zorganizowanych projektów w danym roku: 10
W 2019 realizowano następujące projekty:
- Zielone klasy i grupy;
- Konkurs plastyczny Bioróżnorodność jest piękna;
- Piknik z okazji Dnia drzewa;
- Klub Miłośników Przyrody;
- List do sąsiada;
- Wołomińska stołówka dla pszczół;
- akcje informacyjne: ulotki, plakaty;
- audycje radiowe;
- działania edukacyjne w zakresie promocji ochrony
powietrza atmosferycznego - organizacja pokazu
prawidłowego palenia, dystrybucja ulotek
informacyjnych;
- prowadzenie edukacji za pomocą mediów
społecznościowych
Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk w lasach w
danym roku - 3
Zgłaszanie nieprawidłowości do Zielonego pogotowia
MZO, współpraca z Wydziałem Gospodarki
Komunalnej, edukacja mieszkańców, kontrole Straży
Miejskiej.
Liczba podjętych działań – 6
- Zielone klasy i grupy;
- List do sąsiada;
- akcje informacyjne: ulotki, plakaty;
- audycje radiowe;
- działania edukacyjne w zakresie promocji ochrony
powietrza atmosferycznego - organizacja pokazu
prawidłowego palenia, dystrybucja ulotek
informacyjnych;
- prowadzenie edukacji za pomocą mediów
społecznościowych.
Liczba punktów odbioru - 2
W 2019 działały 2 Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowane na terenie
gminy Wołomin. Dodatkowo 2 razy w ciągu roku

+

+

+

+
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Zadania realizacyjne

Promowanie budownictwa
energooszczędnego i
ekologicznego wraz z
promocją instalacji OZE
wśród mieszkańców,
przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych
i innych interesariuszy.
Obniżenie
zapotrzebowania na
energię budynków
użyteczności publicznej
Budowa układu
wysokosprawnej
kogeneracji
Modernizacja/organizacja
ZEC pod kątem wymagań
Prawa Unii Europejskiej

Wprowadzenie
zintegrowanego modelu i
systemu zarządzania i

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
organizowano odbiory odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
bezpośrednio od mieszkańców gminy.
Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań
promocyjnych
-

Termomodernizacje oraz instalacja paneli
fotowoltaicznych

+

Wykonanie zadania
W
związku
z
wprowadzeniem
bardziej
rygorystycznych wymagań dotyczących emisji
zanieczyszczeń do powietrza z instalacji spalania
paliw, ciepłownia modernizuje istniejące kotły WR-25
poprawiając ich sprawność oraz buduje na nich nowy
system oczyszczania spalin oparty o zastosowanie
filtrów workowych, zmniejszających znacząco emisje
pyłu.
Dalszy etap prac prowadzący do spełnienia wymagań
przepisów unijnych, polegać będzie na zabudowie
nowej jednostki wytwórczej wytwarzającej energie w
sposób bardziej ekologiczny i przyjazny środowisku
naturalnemu. Instalacja nowego źródła poprawi
efektywność energetyczną przedsiębiorstwa oraz
zwiększy moc zainstalowaną zapewniającym tym
samym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom
Wołomina.
Podjęte działania:
1.
Modernizacja kotła WR-25 nr 1
2.
Zabudowa nowego systemu oczyszczania
spalin na kotle WR-25 nr 1 – filtr workowy
3.
Modernizacja kotła WR-25 nr 2
4.
Zabudowa nowego systemu oczyszczania
spalin na kotle Wr-25 nr 2 – filtr workowy
5.
Budowa nowego źródła wytwórczego –
poprawa efektywności energetycznej
Wykonanie zadania

+

-
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
monitorowania energią w
gminie
Budowa instalacji do
spalania paliw
alternatywnych, która
będzie ekologiczna,
uzasadniona ekonomicznie
oraz akceptowalna przez
mieszkańców
Wymiana źródeł światła na
energooszczędne w
budynkach użyteczności
publicznej
Przeprowadzanie akcji
informacyjnych
dotyczących szkodliwości
wyrobów zawierających
azbest

Wykonanie zadania

-

W trakcie realizacji
+
Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań – 2
Informacja na stronie internetowej ws. przyjmowania
wniosków o odbiór i utylizację wyrobów azbestowych.
W 2019 r. gmina Wołomin zapewniła odbiór i
utylizację łącznie ok. 190 Mg wyrobów zawierających
azbest od mieszkańców gminy.

+

Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołominie

5.1.6

PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU DRÓG, KOLEI ORAZ POŁĄCZEŃ
KOMUNIKACYJNYCH

Program Rozwoju Systemu Dróg, Kolei oraz Połączeń Komunikacyjnych dotyczy działań
inwestycyjnych, głównie związanych z poprawą stanu infrastruktury komunikacyjnej,
zapewniającej rozwój społeczno-gospodarczy poprzez budowę/modernizację infrastruktury
drogowej oraz parkingowej, zwiększenie liczby połączeń komunikacji publicznej, wspieranie
zbiorowego transportu pasażerskiego, zarządzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych
systemów transportowych, logistyki miejskiej, promocję ekologicznych i energooszczędnych
pojazdów, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tabela 15. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku – Program rozwoju systemu dróg, kolei oraz połączeń
komunikacyjnych
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU DRÓG, KOLEI ORAZ POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Utwardzenie gruntowych dróg Km utwardzonych dróg gminnych: 0,82 km
+
gminnych
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Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU DRÓG, KOLEI ORAZ POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Budowa i remonty dróg
Km wybudowanych dróg gminnych: 1,93 km
gminnych
ul. Dworska – 0,48 km
ul. Górna – 0,25 km
+
ul. Lipiny Kąty – 0,8 km
Łącznik Topolowa – 0,08 km
Turystyczna – 0,32 km
Budowa ścieżek rowerowych
Km wybudowanych ścieżek rowerowych: 1.182 km
wraz z infrastrukturą
Ciąg pieszo rowerowy 635 ul. Witosa
+
towarzyszącą
Zintegrowanie komunikacji
Gmina Wołomin w 2019 r. przekazywała co
publicznej Wołomina i
miesięczne dotacje celowe Powiatowi
Warszawy oraz rozwój
Wołomińskiemu w zakresie zapewnienia transportu
komunikacji publicznej na
zbiorowego w ramach przejazdów liniami
terenie Wołomina (m.in.
kolejowymi Wołomin – Warszawa, na trasie
wspólny bilet ZTM-KM, linie
Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa
+
nocne)
Rembertów – Zagościniec (tzw. Wspólny bilet).
Gmina Wołomin przeznaczyła w 2019 r. na dane
zadanie 4 175 869,00 zł.
W 2019 r. mieszkańcy gminy Wołomin korzystali z
usług przewozowych na liniach: L35, L36, L37, L38,
L40 oraz N62.
Zintegrowanie komunikacji
Liczba połączeń autobusowych: 2
Kobyłki i Wołomina, mającej na
+
celu ujednolicenie komunikacji
publicznej
Wspieranie działań
Dotacje dla powiatu dot.:
dotyczących budowy dróg o
- przebudowy drogi powiatowej nr 4314W Turów –
charakterze ponadgminnym,
Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin,
tworzące połączenia
- Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od
komunikacyjne
skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul.
+
Reja w Wołominie, gm. Wołomin” oraz „Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w
Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w
Wołominie”.
Zaplanowanie i zrealizowanie
1. Rozpoczęcie budowy ul. Zielonej i odcinka
układu komunikacyjnego
ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej
Wołomina (dróg powiatowych,
w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem jako ciągu
wojewódzkich i krajowych)
połączenia komunikacyjnego
tworząc połączenia
2. Ciąg pieszo-rowerowy w drodze wojew. 635
komunikacyjne będące
Czarna-Helenów
+
obwodnicami lub objazdami
3. Przedstawiciele gminy Wołomin uczestniczyli
terenów o gęstej zabudowie
w spotkaniach z przedstawicielami MZDW i
Starostwa Powiatowego w Wołominie w
sprawie budowy łącznika z drogą ekspresową
S8. Spotkania dot. wykonania oświetlenia i
uzupełnienia sieci wod.-kan. W 2019 została
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Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU DRÓG, KOLEI ORAZ POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
wydana decyzja pozwolenie na budowę
łącznika.
Organizacja i rozbudowa
W 2019 r. nie wykonano nowych połączeń.
autobusowej komunikacji
Kilkukrotnie zmieniany został na danych liniach
+
miejskiej
rozkład jazdy.
Wspieranie zrównoważonej
W 2019 r. z transportu zbiorowego zarządzanego
multimodalnej mobilności
przez gminę skorzystało prawie 8 tysięcy
miejskiej w tym m. innymi –
mieszkańców gminy Wołomin.
wspieranie zbiorowego
W 2019 r. przeznaczono 4 348 018,00 zł na tzw.
transportu pasażerskiego,
"Wspólny Bilet" oraz 3 106 000,00 zł na Bilet
transportu drogowego,
Metropolitalny.
zarządzania mobilnością,
+
wykorzystania inteligentnych
systemów transportowych,
logistyki miejskiej, promocja
ekologicznych i
energooszczędnych pojazdów,
poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Budowa parkingów
Parkingi w lokalizacjach: ul. Gdyńska/Piłsudskiego,
Laskowa; zatoczki parkingowe w nowopowstałych
+
ulicach
Budowa i modernizacja
Wykonano modernizację instalacji
oświetlenia ulicznego
elektroenergetycznej zasilającej Targowisko Miejskie
nr 1 przy ul. 1 Maja w Wołominie.
a) Wołomin, łącznik ul. Topolowej (odcinek od ul.
Topolowej do ul. Legionów) – budowa 6 szt. opraw
oświetleniowych typu LED z kablową linią
oświetlenia.
b) Wołomin, ulica Laskowa (odcinek od ul.
Wiosennej do ul. Nowa Wieś) - budowa 11 szt
opraw oświetleniowych typu LED z kablową linią
oświetlenia.
c) Lipiny Nowe, ul. Górna (odcinek od ul.
Krzyżowej do końca ulicy) – wymiana 7 szt. opraw
+
oświetleniowych LED wraz z wymianą 3 słupów oraz
wymianą linii kablowej.
d) Duczki, ul. Turystyczna (odc. od ul. Ręczajskiej
do ul. Jaroszewskiej) - budowa 12 szt opraw
oświetleniowych typu LED z kablową linią
oświetlenia.
e) Majdan, plac zabaw na działce nr ewid. 315/8
obr. 03 Majdan – budowa 10 szt. latarni
oświetleniowych parkowych LED wraz z linią
kablową.
f) Wołomin, osiedle Polna – Asnyka na działkach
nr ewid. 54/10, 54/5 obręb 30 Wołomin - budowa 3
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Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU DRÓG, KOLEI ORAZ POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
szt opraw oświetleniowych typu LED z kablową linią
oświetlenia.
g) Wołomin, na działkach nr ewid. 62, 46, 53/3,
43/4, 53/1, 54/2, 47, 44, 43/6, 43/7, 43/14 obręb
06 Wołomin (przy ul. Geodetów) - budowa 19 szt
opraw oświetleniowych typu LED z kablową linią
oświetlenia.
h) Zagościniec, ul. Sucha - budowa 10 szt opraw
oświetleniowych typu LED z kablową linią
oświetlenia.
i) Zagościniec, ul. Rumiankowa - budowa 6 szt
opraw oświetleniowych typu LED z kablową linią
oświetlenia oraz wymiana 8 szt. lamp sodowych na
lampy LED.
j) Zagościniec, ul. Mokra - wymiana 13 szt. opraw
oświetleniowych LED.
k) Zagościniec, ul. Tramwajowa - budowa 10 szt.
opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach.
l) Wołomin, ul. Teligi - budowa 3 szt. opraw
oświetleniowych LED na istniejących słupach.
m) Wołomin, ul. Dworska (odcinek od ul. Kolonia
Gródek do ul. Aleja Niepodległości) - wymiana 14
szt. opraw oświetleniowych LED
Wdrożenie nowoczesnych
W trakcie realizacji
metod związanych z budową
+
oraz remontami dróg
Budowa bezpiecznych
Wykonanie zadania
+
przejazdów przez tory kolejowe
Budowa skoordynowanej
W 2019 r. gmina Wołomin w ramach projektów
inteligentnej drogowej
WBO zmodernizowała tzw. bezpieczne przejścia dla
sygnalizacji świetlnej na
pieszych, w poszczególnych lokalizacjach:
skrzyżowaniach z ruchem
ul. Tęczowa/ul. Batorego w Wołominie (dz. ew. nr
+
kołowym i pieszym
77 obr. 16), ul. Kościelna/ul. Reja w Wołominie (dz.
ew. nr 125/22 obr. 24), ul. Gdyńska w Wołominie
(dz. ew. nr 5/7 obr. 18), ul. Gdyńska w Wołominie
(dz. ew. nr 48 obr. 12).
Wymiana taboru
Liczba zakupionych pojazdów
autobusowego na pojazdy
niskoemisyjne
Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołominie
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5.1.7

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INFORMATYZACJI GMINY

Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Informatyzacji Gminy dotyczy realizacji działań
umożliwiających zapewnienie dogodnego klimatu dla rozwoju różnorodnych form
przedsiębiorczości na obszarze gminy Wołomin, stymulowaniu procesów gospodarczych poprzez
zapewnienie terenów inwestycyjnych oraz strefy ekonomicznej na obszarze gminy, propagowanie
idei partnerstwa publiczno-prywatnego, współprace z jednostkami badawczymi, miejscowym
biznesem w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym oraz wdrożenie elektronicznej
administracji oraz e-usług w jednostkach użyteczności publicznej.
Tabela 16. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku – Program rozwoju przedsiębiorczości i informatyzacji
gminy
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
2019 r.
PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INFORMATYZACJI GMINY
Opracowanie i wdrożenie
Strategia została opracowana, czekamy na
+
Strategii Promocji Gminy
zmianę herbu
Stworzenie bazy terenów
została utworzona aplikacja:
inwestycyjnych Gminy
https://wolomin.zainwestujwgminie.pl/pl/gmin
+
a
Stworzenie bazy dobrych
Wykonanie zadania
praktyk dla organizacji i
Liczba osób korzystających z bazy w danym
przedsiębiorców
roku
Stworzenie oddziału strefy
Wykonanie zadania
ekonomicznej na terenie gminy
Rozwój centrum wsparcia
Stworzenie Biura Inwestora
W trakcie
przedsiębiorczości
realizacji
Propagowanie formuły
Liczba oraz rodzaj podjętych działań
W trakcie
Partnerstwa PublicznoLiczba inwestycji w formule PPP
realizacji
Prawnego
Współpraca z ośrodkami
Liczba ośrodków naukowo-badawczych, z
naukowo- badawczymi i rozwój którymi udało się nawiązać współpracę
nowoczesnych technologii i
innowacji
Promocja i rozwój lokalnych
W trakcie realizacji (działania dofinansowane
usług i produktów
z Urzędu Marszałkowskiego)
+
Podjęcie współpracy
międzynarodowej pomiędzy
przedsiębiorcami i
samorządami
Wdrożenie elektronicznej
administracji oraz e-usług w
jednostkach użyteczności
publicznej

Liczba przedsiębiorców i samorządów, z
którymi udało się nawiązać współpracę
międzynarodową
1. W 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pn.
„e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”
służącemu poprawie dostępu do usług
publicznych świadczonych elektronicznie.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Działania 2.1. E-Usługi,
Poddziałania 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w
ramach ZIT Regionalnego Programu

-

+
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Zadania realizacyjne

Nazwa wskaźnika

Realizacja
wskaźnika
2019 r.

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INFORMATYZACJI GMINY
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020, typ projektów: Informatyzacja
administracji publicznej oraz instytucji i
zasobów kultury na terenie Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Celem projektu jest wykorzystanie nowych i
innowacyjnych technologii do zbudowania
przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i
przedsiębiorców. Do końca 2020 skanowane
uruchomienie 31 e-usług.
2. Utrzymanie integracji elektronicznego
obiegu dokumentów użytkowanego w UM z ePUAP umożliwiającej przekazywanie
za pomocą tej platformy wniosków i pism
drogą elektroniczną.
3. Zakup i przedłużanie podpisów
elektronicznych weryfikowanych certyfikatem
kwalifikowanym dla pracowników UM.
4. Potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP
klientom Urzędu w ramach Punktu
Potwierdzania Profili Zaufanych
funkcjonującego od 2015 roku.
5. Obsługa e-usług centralnych z zakresu stanu
cywilnego oraz spraw obywatelskich
Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołominie

5.1.8

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH

Program Aktywizacji Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych służy zapewnieniu
optymalnego rozwoju i dogodnych warunków życia dla mieszkańców, przy jednoczesnym
niwelowaniu występujących problemów społecznych w zakresie wykluczenia i marginalizacji
niektórych środowisk z uwagi na ich sytuację społeczną, zdrowotna, zawodową. Program
umożliwia podniesienie kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania technologii
informatycznych, a także wzmocnieniu wzajemnej integracji i lokalnej identyfikacji z miejscem
zamieszkania dla lokalnej społeczności.
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Tabela 17. Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wołomin do 2023 roku – Program aktywizacji społecznej i rozwiązywania
problemów społecznych
Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
w 2019 r.
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym
(alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie)

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019

Utworzenie Centrum
Organizacji Pozarządowych

W 2019 roku ogłoszono konkurs ofert na
realizację zadania. Rozstrzygnięcie i umowa
podpisana już 2020 roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
realizowała w 2019 roku dwa dedykowane
projekty finansowane ze środków zewnętrznych
Liczba oraz rodzaj działań
1) Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
działający w MDK Wołomin,
2) Wołomińska Rada Seniorów (patrz
rozdział nr 7.7.1)
3) Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy,
4) Potańcówka Senioralna
5) Koperta życia,
6) Karta Seniora,
7) Remont dla seniora
realizowany
Szczegółowe opisy działań znajdują się w tabeli
nr 11

Program wsparcia dla
bezrobotnych
Program aktywizacji seniorów

Program rozwijania
aktywności młodzieży organizacja wymiany uczniów,
organizacja zajęć
pozalekcyjnych
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu poprzez
podniesienie poziomu
świadomości i umiejętności
mieszkańców w zakresie
stosowania technologii
informacyjnych
Opracowanie i wdrożenie
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych

Organizacja wydarzeń
kulturalnych i sportowych,
integrujących mieszkańców

+

+

+

+

+

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań w
danym roku
Liczba odbiorców przeprowadzonych działań
-

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2017- 2025 (SRPS), stanowiąca załącznik
do Uchwały Nr XXXII-3/2017 Rady Miejskiej w
Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r. realizowana
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
(OPS).
Wszystkie wydarzenia opisane są w rozdziale
„Kultura” niniejszego raportu

+

+
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Realizacja
Zadania realizacyjne
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
w 2019 r.
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Działania mające na celu
promowanie lokalnych
artystów

Wszystkie wydarzenia opisane są w rozdziale
„Kultura” niniejszego raportu

+

Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku oraz informacje
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Wołomin

5.2

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Wśród pozostałych, najbardziej istotnych programów z punktu widzenia rozwoju gminy Wołomin,
jest opracowany Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 (GPR),
który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII-18/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 lutego
2017 r.
Dokument jest operacyjnym i kompleksowym programem rozwojowym, który w swej istocie
skupia się na2:
•

odbudowaniu spójności społecznej w tych częściach miasta, gdzie została ona naruszona,

•

dostarczeniu bodźców rozwojowych lokalnej gospodarce,

•

poprawie ładu funkcjonalno-przestrzennego,

•

poprawie jakości życia mieszkańców.

Wobec faktu, iż przeprowadzona analiza w ramach programu rewitalizacji wykazała koncentrację
występowania negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych,
głównie w centrum miasta Wołomina, dlatego obszar ten został wyznaczony jako obszar
szczególnej interwencji objętej realizacją założeń, zaplanowanych działań i przedsięwzięć
w ramach GPR.
Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 zakłada dzięki zaplanowanym
działaniom poprawę jakości życia lokalnej społeczności, poprzez zwiększenie dostępności do usług
społecznych, miejsc spędzania wolnego czasu, w uporządkowanej, estetycznej przestrzeni
publicznej, o odnowionej infrastrukturze.

2Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030
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Rysunek 4. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych przewidziane do realizacji
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w obszarze Centrum Wołomina

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030
„Całkowita powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 58,4 ha co stanowi 4%
całkowitej powierzchni Wołomina. Zamieszkuje go 6500 osób co stanowi ok. 13 % całej populacji
mieszkańców miasta (stan na koniec 2015 roku”3).
Nakreślona w dokumencie GPR wizja obszaru rewitalizacji będąca jego projekcją po
przeprowadzeniu zaplanowanych działań i inwestycji, jasno definiuje założenia i cele odnowy
obszarów zdegradowanych, które ujęto w następujący sposób:
Dwa zasadnicze cele GPR dotyczą z jednej strony zapewnienia przez obszar rewitalizacji - Centrum
Wołomina spójności społecznej, a z drugiej strony umożliwienia dobrych warunków życia
dla mieszkańców tego obszaru.
Cele te zgodnie z treścią Programu Rewitalizacji, uzupełniają kierunki działań oraz 40 przedsięwzięć
umożliwiających wypełnienie jego założeń, które wyszczególniono poniżej, określając przebieg
ich realizacji w roku 2019.

3Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030
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Tabela 18. Wykaz przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z
perspektywą do 2030 wraz z informacją na temat stanu ich realizacji w roku 2019
Stan realizacji
L.p.
Nazwa przedsięwzięcia
zadania w 2019 r.
Cel 1 - CENTRUM WOŁOMINA ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aktywizacja rad osiedlowych
Mikrogranty dla organizacji pozarządowych
Program wyrównywania szans edukacyjnych
Kino podwórkowe
Festiwal uliczny
Mikrowsparcia na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach
Opracowanie i wdrożenie Strategii Komunikacji i Promocji Gminy
Wołomin
Opracowanie identyfikacja wizualnej Wołomina
Kampania informacyjna procesu rewitalizacji
Osiedlowe Biuro Pracy
Handel uliczny, obwoźny - proste zasady, brak opłat
Preferencje dla określonych branż
Fundusz Wołomiński Innowator

TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE

Cel 2- CENTRUM WOŁOMINA ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Fundusz wsparcia remontów budynków prywatnych
Przeprowadzenie remontów budynków komunalnych
Remont dla seniora
Przebudowa ulic osiedlowych
Stworzenie ulic uspokojonego ruchu typu woonerf
“Program ławka” - stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia
Skwer Rampa
Skwer Piłsudskiego
Zagospodarowanie terenu po Globi
Ożywienie Placu 3 Maja
Centrum Aktywności - Stara Elektrownia i Biuro Badań nad Historią
Miasta Wołomin
Zielony skwer przy ul. Kościelnej 17
Zielony skwer na skrzyżowaniu ulic Miła/Daszyńskiego
Zielony Pasaż
Zielony skwer na skrzyżowaniu ulic Warszawska / Legionów
Zakątek Kultura
Zagospodarowanie terenu po byłym basenie - I etap
Moje Podwórko
Wołomin Ogrodem
Festiwal Sztuki w przestrzeni
Murale
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i
Miejscowy Plan Rewitalizacji
Miejski Ogrodnik
Eliminacja źródeł niskiej emisji
System monitorowania jakości powietrza

NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
W trakcie
NIE
W trakcie
TAK
W trakcie
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
W trakcie
NIE
TAK
TAK
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L.p.
39

Nazwa przedsięwzięcia
Opracowanie i realizacja programu nasadzeń drzew wysokich i
krzewów w obszarze rewitalizacji
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej kamienic nieposiadających
przyłącza

40

Stan realizacji
zadania w 2019 r.
NIE
NIE

Źródło: Urząd Miejski w Wołominie
Realizacja przyjętych działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzona była
w sposób kompleksowy i wielowymiarowy. Wśród najważniejszych przedsięwzięć realizowanych
w 2019 roku na szczególną uwagę zasługują:
•

Program Ławka

„Program ławka” polega na sukcesywnym zapełnianiu wspólnej przestrzeni meblami do siedzenia
przeznaczonymi dla różnych grup mieszkańców – seniorów, młodzieży, rodzin z dziećmi. Istotą tego
programu jest to, że miejsca w których powinny pojawić się ławki i kosze na śmieci wskazują
mieszkańcy. O ile względy formalne i techniczne nie stoją na przeszkodzie - ławki i kosze są stawiane
w tych lokalizacjach.
W 2019 roku “Programu ławka” objął teren całej gminy. Zamontowano 20 ławek zwykłych, 5
specjalnych i 7 koszy na śmieci.
Fotografia 18. Ławki przy Miejskim domu Kultury w Wołominie
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Fotografia 19. "Ławka specjalna" w Gaju Pamięci w Wołominie

•

Program „Remont dla Seniora”

Kolejna edycja programu adresowanego do mieszkańców gminy Wołomin, którzy ukończyli 65. rok
życia i są osobami samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi lub z ograniczoną sprawnością
fizyczną.
W ramach projektu w 2019 zrealizowano 168 świadczeń drobnych, bezpłatnych usług naprawczych
niewymagających specjalistycznej wiedzy ani uprawnień. Katalog napraw w ramach projektu
Remont dla Seniora dotyczy tylko i wyłącznie robocizny i nie uwzględnia cen materiałów
niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.
•

Program „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych”

W ramach Wołomin Odnowa można było pozyskać mikrogranty dla lokalnych organizacji w na 3
kategorie projektów: mikrogranty dla organizacji pozarządowych, mikrowsparcie na działania
animacyjno-kulturalne na podwórkach, „Moje podwórko” (dofinansowanie remontów podwórek).
W 2019 r. w kategorii „Moje podwórko” dofinansowano rewitalizację:
•

Podwórza Jadwinówka przy ul. Wileńskiej 50 w Wołominie (koszt 6 000 zł),

•

Podwórka przy ul. Sienkiewicza 28 w Wołominie (koszt 8 000 zł),

•

komórek lokatorskich przy ul. Legionów 32 w Wołominie (koszt 2 500 zł).

Odnowa poprawiła wizerunek podwórek. Mieszkańcy mogą być dumni z efektów, ponieważ to ich
wysiłek i ciężka praca są fundamentem tych pozytywnych zmian. Nowa wspólną przestrzeń cieszy
a czynnie zaangażowani w projekt mieszkańcy czują się zobowiązani do dbałości o wspólne dobro.
Powstała infrastruktura wpisuje się w potrzeby lokalnej społeczności.
W kategorii „mikrowsparcia na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach” zrealizowano
projekt „Kolorowy Wołomin” polegający na ozdobieniu podwórek muralami. Przy ul. Sienkiewicza
28 namalowana została szarża ułanów podczas Powstania Listopadowego (inspirowana obrazem
Kossaka „Bitwa pod Rajgrodem”), na podwórku kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza
i Broniewskiego – nieistniejący już zakład Huty Szkła Wołomin, zaś na ścianie kamienicy przy
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skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Legionów – kwitnący krzew magnolii. Tematykę powstałych realizacji
wymyślili mieszkańcy we współpracy z wykonawcą (koszt całkowity 7 000 zł).
Fotografia 20. Podwórze Jadwinówka przy ul. Wileńskiej 50 w Wołominie

Fotografia 21. Mural na podwórku przy ul. Sienkiewicza 28 w Wołominie

90
Id: F2B52446-ACB5-4E04-996A-99281A8EC10B. Podpisany

Strona 90

6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
6.1

INFORMACJE OGÓLNE

Statut Gminy Wołomin przyjęty Uchwałą Nr V-21/2015 z dnia 26.02.2015 r., stanowi, iż: „Rada
Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. (…) Rada obraduje na sesjach
i rozstrzyga w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w ustawie o samorządzie
gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydawanych na podstawie ustaw. Rada
swoje opinie i stanowiska wyraża w formie uchwał”.4
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz.
713) Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa, do których
należą w szczególności:
•

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

•

opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;

•

określanie sposobu wykonywania uchwał;

•

gospodarowanie mieniem komunalnym

•

wykonywanie budżetu;

•

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Tabela 19. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Wołominie z 2019 roku
Data
podjęcia
24 stycznia
2019r.

Lp.

Nr uchwały

1.

IV-1/2019

2.

IV-2/2019

24 stycznia
2019r.

3.

IV-3/2019

24 stycznia
2019r.

4.

IV-4/2019

24 stycznia
2019r.

5.

IV-5/2019

24 stycznia
2019r.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot zmiany uchwały
budżetowej Gminy
Wołomin na 2019r.
Dot. wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli
nieruchomości
Dot określenia terminu,
częstotliwości i trybu
uiszczania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Dot
zmiany
uchwały
dotyczącej wyboru metody
ustalania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości
stawki opłaty oraz stawki za
pojemnik
Dot wyrażenia zgody na
wydzierżawienie
nieruchomości

Zrealizowana

Uwagi

Rozstrzygniecie
nadzorcze RIO
uchylenie części B1
załącznika Nr1
Uchylona
XVII-2/2020
Uchylona
XV-180/2019

Zrealizowana

Zrealizowana

4Statut Gminy Wołomin
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Data
podjęcia
24 stycznia
2019r.

Lp.

Nr uchwały

6.

IV-6/2019

7.

IV-7/2019

24 stycznia
2019r.

8.

IV-8/2019

24 stycznia
2019r.

9.

IV-9/2019

24 stycznia
2019r.

10.

IV-10/2019

24 stycznia
2019r.

11.

IV-11/2019

12.

IV-12/2019

24 stycznia
2019r.
24 stycznia
2019r.

13.

IV-13/2019

24 stycznia
2019r.

14.

IV-14/2019

15.

V-15/2019

24 stycznia
2019r.
20 lutego
2019r.

16.

V-16/2019

20 lutego
2019r.

17.

V-17/2019

20 lutego
2019r.

18.

V-18/2019

20 lutego
2019r.

Treść uchwały

Stan realizacji

Uwagi

Dot wyrażenia zgody na
Zrealizowana
wydzierżawienie
nieruchomości
Dot wyrażenia zgody na
Zrealizowana
wydzierżawienie
nieruchomości
Dot
powołania
Rady
Zadanie
Społecznej
Ośrodka
zrealizowane,
Profilaktyki
i
Terapii kadencja trwa
Uzależnień
–
Samodzielnego
publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wołominie
Dot przyjęcia do realizacji
Zrealizowana
od Gminy Klembów
zadania w zakresie
wykonania dokumentacji
projektowej budowy drogi
Dot przejęcia zadania
Zadanie
publicznego z zakresu
zrealizowane,
kultury fizycznej od Gminy
jednoroczne
Radzymin
Dot Planu pracy Komisji
Zrealizowana
Zmiana
Rewizyjnej
VI-42/2019
Dot zarządzenia wyborów
Zrealizowana
Zmiana
organów Osiedli Gminy
V-19/2019
Wołomin
Dot zarządzenia wyborów
Zrealizowana
organów Sołectw Gminy
Wołomin
Dot zgody na zawarcie
Zrealizowana
ugody
Dot Wieloletniej Prognozy
Zrealizowana
Finansowej
gminy
Wołomin na lata 20192034
Dot.
zmiany
uchwały
Zrealizowana
budżetowej
Gminy
Wołomin na rok 2019
Dot
Regulaminu Niezrealizowana,
Uchylona
Wołomińskiego Budżetu
uchylenie
Rozstrz. Nadz. RIO
Obywatelskiego
zaskarżone/WSA
wydał wyrok na
naszą
korzyść/RIO
złożyło
odwołanie/spraw
a w toku
Dot zmiany uchwały ws.
Zadanie
programu profilaktyki i
zrealizowane,
rozwiązywania problemów
program jest
alkoholowych
oraz
jednoroczny
przeciwdziałania
narkomanii na rok 2019
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Data
podjęcia
20 lutego
2019r.

Lp.

Nr uchwały

19.

V-19/2019

20.

VI-20/2019

28 marca
2019r.

21.

VI-21/2019

28 marca
2019r.

22.

VI-22/2019

23.

VI-23/2019

24.

VI-24/2019

28 marca
2019r.
28 marca
2019r.
28 marca
2019r.

25.

VI-25/2019

28 marca
2019r.

26.

VI-26/2019

27.

VI-27/2019

28 marca
2019r.
28 marca
2019r.

28.

VI-28/2019

28 marca
2019r.

29.

VI-29/2019

28 marca
2019r.

30.

VI-30/2019

28 marca
2019r.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot. zmiany uchwały dot.
zarządzenia
wyborów
organów Osiedli.
Dot
finansowania
oświetlenia ulicznego drogi
wojewódzkiej Nr 635 na
terenie Gminy Wołomin
Dot
zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Wołomin na rok 2019
Dot nadania imienia Szkole
Podstawowej w Czarnej
Dot zmiany Statutu Gminy
Wołomin
Dot wyrażenia zgody na
przekazanie
środków
trwałych na rzecz PWIK Sp.
z o.o. w Wołominie
Dot programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wołomin w
2019 r.
Dot.
wyrażenia
woli
powstania Gaju Pamięci
Dot
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wołomin
Dot miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego w Wołominie
pomiędzy
ulicami
Piłsudskiego, Laskową i
armii
Krajowej
oraz
terenem kolejowym
Dot zmiany uchwały ws.
przystąpienia
do
sporządzenia mpzp terenu
położonego w Wołominie
między ulicami 6-września,
Wileńską, Nowowiejską i
Żelazną
Dot
mpzp
terenu
położonego w Wołominie
między ulicami 6-września,
Wileńską, Nowowiejską i
Żelazną

Zrealizowana

Uwagi

Uchylona
VI-46/2019

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

W trakcie
realizacji (do
31.03.2020)

zrealizowana
W trakcie
realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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Data
podjęcia
28 marca
2019r.

Lp.

Nr uchwały

31.

VI-31/2019

32.

VI-32/2019

33.

VI-33/2019

34.

VI-34/2019

35.

VI-35/2019

36.

VI-36/2019

37.

VI-37/2019

38.

VI-38/2019

28 marca
2019r.

39.

VI-39/2019

28 marca
2019r.

40.

VI-40/2019

28 marca
2019r.

41.

VI-41/2019

28 marca
2019r.

42.

VI-42/2019

43.

VI-43/2019

44.

VI-44/2019

28 marca
2019r.
28 marca
2019r.
28 marca
2019r.

45.

VI-45/2019

46.

VII-46/2019

47.

VII-47/2019

28 marca
2019r.
28 marca
2019r.
28 marca
2019r.
28 marca
2019r.
28 marca
2019r.
28 marca
2019r.

28 marca
2019r.
6 maja
2019r.

6 maja
2019r.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot. przystąpienia do
W trakcie
sporządzenia miejscowego
realizacji
planu rewitalizacji rejonu
ulicy
Warszawskiej
w
Wołominie
Dot nadania nazwy ulicy Zrealizowana
Szafirowa
Dot zgody na sprzedaż
W trakcie
nieruchomości
realizacji
Dot zgody na sprzedaż
Zrealizowana
nieruchomości
Dot zgody na sprzedaż
Niezrealizowana
nieruchomości
Dot zgody na sprzedaż
W trakcie
nieruchomości
realizacji
Dot zmiany uchwały ws
Zrealizowana
zbycia lokali mieszkalnych
w budynkach komunalnych
położonych w Wołominie
stanowiących własność
Gminy Wołomin
Dot zgody na
Zrealizowana
wydzierżawienie
nieruchomości
Dot zgody na
Zrealizowana
wydzierżawienie
nieruchomości
Dot zgody na
Zrealizowana
wydzierżawienie
nieruchomości
Dot zgody na
Zrealizowana
wydzierżawienie
nieruchomości
Dot zmiany planu pracy
Zrealizowana
Komisji Rewizyjnej
Dot wdrożenia „Deklaracji
W trakcie
Tarnowskiej”
realizacji
Dot emisji obligacji oraz
zrealizowana
zasad
ich
zbywania,
nabywania i wykupu
Dot potępienia przemocy,
W trakcie
agresji i mowy nienawiści
realizacji
Dot uchylenia uchwały Nr
Zrealizowana
VI-20/2019 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia
28.03.2019r.
Dot przejęcia w 2019 r.
Zrealizowana
przez Gminę Wołomin
niektórych zadań z zakresu
właściwości
Powiatu
Wołomińskiego

Uwagi

Zmiana
XII-116/2019
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Data
podjęcia
6 maja
2019r.

Lp.

Nr uchwały

48.

VII-48/2019

49.

VII-49/2019

6 maja
2019r.

50.

VII-50/2019

6 maja
2019r.

51.

VII-51/2019

6 maja
2019r.

52.

VII-52/2019

6 maja
2019r.

53.

VII-53/2019

6 maja
2019r.

54.

VII-54/2019

6 maja
2019r.

55.

VII-55/2019

6 maja
2019r.

56.

VII-56/2019

6 maja
2019r.

57.

VII-57/2019

6 maja
2019r.

58.

VII-58/2019

6 maja
2019r.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot zmiany uchwały Nr
XXXVIII-56/2014 z dn.
29.05.2014r. ws. emisji
obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i
wykupu
Dot zmiany uchwały Nr XI107/2015
z
dn.
117.09.2015r. ws. emisji
obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i
wykupu
Dot zmiany Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Wołomin na lata
2019-2034
Dot
zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Wołomin na rok 2019
Dot zmiany uchwały ws.
podwyższenia kryterium
dochodowego
do
wieloletniego rządowego
programu „posiłek w szkole
i w domu” na lata 20192023
Dot zmiany uchwały ws.
zasad zwrotu wydatków za
świadczenia w związku z
wieloletnim
rządowym
programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata
2019-2023
Dot wniesienia skargi na
uchwałę
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w
Warszawie
Dot zmiany uchwały Nr
LVII-128/2018
Rady
Miejskiej w Wołominie z
dn.5.09.2018r.
/ekwiwalent OSP/
Dot
ustalenia
składu
osobowego Komisji Kultury
i Sportu Rady Miejskiej
Dot
ustalenia
składu
osobowego
Komisji
Edukacji Rady Miejskiej w
Wołominie
Dot
ustalenia
składu
osobowego
Komisji
Bezpieczeństwa
Rady
Miejskiej

Zrealizowana

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

W trakcie
realizacji

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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Data
podjęcia
6 maja
2019r.

Lp.

Nr uchwały

59.

VII-59/2019

60.

VIII60/2019

30 maja
2019r.

61.

VIII61/2019

30 maja
2019r.

62.

VIII62/2019

30 maja
2019r.

63.

VIII63/2019

30 maja
2019r.

64.

VIII64/2019

30 maja
2019r.

65.

VIII65/2019

30 maja
2019r.

66.

VIII66/2019

30 maja
2019r.

67.

VIII67/2019

30 maja
2019r.

68.

VIII68/2019

30 maja
2019r.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot
ustalenia
składu
osobowego
Komisji
gospodarki i Finansów
Rady Miejskiej
Dot zaciągnięcia w 2020 r.
długoterminowej pożyczki
Jessica
2
w
Banku
Gospodarstwa Krajowego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata
2014-2020
Dot.
zmiany
uchwały
budżetowej
gminy
Wołomin na rok 2019
Dot zmiany wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Wołomin na lata
2019-2034
Dot zasad finansowania
ochrony środowiska w
zakresie
przedsięwzięć
związanych z ochrona
powietrza
na
terenie
Gminy Wołomin
Dot
powołania
Rady
Społecznej MSP ZOZ Nr 1 w
Wołominie
dot
powołania
Rady
Społecznej MSP ZOZ Nr 2 w
Wołominie
Dot
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego MSP ZOZ Nr 1
w Wołominie za 2018 rok
Dot
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego MSP ZOZ Nr 2
w Wołominie za 2018 rok
Dot Dot zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego OPTU SP ZOZ
N w Wołominie za 2018 rok

Zrealizowana

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zadanie
zrealizowane,
kadencja trwa
Zadanie
zrealizowane,
kadencja trwa
Zadanie
jednorazowe,
zrealizowane
Zadanie
jednorazowe,
zrealizowane
Zadanie
jednorazowe,
zrealizowane
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Lp.

Nr uchwały

69.

VIII69/2019

Data
podjęcia
30 maja
2019r.

70.

VIII70/2019

30 maja
2019r.

71.

VIII71/2019

30 maja
2019r.

72.

VIII72/2019

30 maja
2019r.

73.

VIII73/2019

30 maja
2019r.

74.

VIII74/2019
VIII75/2019

30 maja
2019r.
30 maja
2019r.

79.

VIII76/2019
VIII77/2019
VIII78/2019
IX-79/2019

30 maja
2019r.
30 maja
2019r.
30 maja
2019r.
24 czerwca
2019r.

80.

IX-80/2019

24 czerwca
2019r.

75.

76.
77.
78.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot
określenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych
pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze,
prowadzonych
przez
Gminę Wołomin
Dot
przekształcenia
Zespołu Szkół nr 1 w
Wołominie w czteroletnie
liceum ogólnokształcące
Dot
przekształcenia
trzyletniego
liceum
ogólnokształcącego
w
czteroletnie
liceum
ogólnokształcące
Dot sieci publicznych szkół
podstawowych
prowadzonych
przez
Gminę Wołomin
Dot
ustalenia
sieci
publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych
przez
Gminę Wołomin
Dot zgody na najem lokalu
użytkowego
Dot poboru podatków w
drodze
inkasa
wyznaczenia, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia
za inkaso
Dot rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Wołomina
Dot rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Wołomina
Dot rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Wołomina
Dot
Udzielenia
Burmistrzowi Wołomina
wotum zaufania
Dot
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
oraz
sprawozdania
z
wykonania budżetu Gminy
Wołomin za 2018 r.

Zrealizowana

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana
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Data
podjęcia
24 czerwca
2019r.

Lp.

Nr uchwały

81.

IX-81/2019

82.

IX-82/2019

24 czerwca
2019r.

83.

IX-83/2019

24 czerwca
2019r.

84.

IX-84/2019

24 czerwca
2019r.

85.

IX-85/2019

24 czerwca
2019r.

86.

IX-86/2019

87.

IX-87/2019

24 czerwca
2019r.
24 czerwca
2019r.

88.

IX-88/2019

89.

X-89/2019

90.

X-90/2019

23 lipca
2019r.

91.

X-91/2019

23 lipca
2019r.

92.

X-92/2019

93.

X-93/2019

23 lipca
2019r.
23 lipca
2019r.

94.

X-94/2019

95.

X-95/2019

96.

X-96/2019

24 czerwca
2019r.
23 lipca
2019r.

23 lipca
2019r.
23 lipca
2019r.
23 lipca
2019r.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot
udzielenia
Burmistrzowi Wołomina
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy
Wołomin za 2018r.
Dot
zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Wołomin na rok 2019.
Dot powołania Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów
powszechnych.
Dot rozpatrzenia skargi na
działanie
Burmistrza
Wołomina
Dot rozpatrzenia skargi na
działanie
Burmistrza
Wołomina
Dot skargi na działanie
burmistrza Wołomina
Dot rozpatrzenia skargi na
działanie
Burmistrza
Wołomina
Dot odwołania Skarbnika
Gminy Wołomin
Dot
zasięgnięcia
od
Komendanta Stołecznego
Policji
w
Warszawie
informacji o kandydatach
na ławników
Dot zatwierdzenia do
realizacji projektu pn.
„Akademia wiedzy-rozwój
edukacji
cyfrowej
w.
Gminie Wołomin”
Dot
zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Wołomin na rok 2019
Dot zmiany WPF

Zrealizowana

Dot zmiany uchwały w spr.
zbycia lokali mieszkalnych
w budynkach komunalnych
położonych w Wołominie
Dot wyrażenia zgody na
najem nieruchomości
Dot wyrażenia zgody na
najem nieruchomości
Dot zmiany uchwały ws.
Wieloletniego Programu
Gospodarowania
mieszkaniowym Zasobem
Gminy Wołomin

W trakcie
realizacji

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
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Data
podjęcia
23 lipca
2019r.
23 lipca
2019r.

Lp.

Nr uchwały

97.

X-97/2019

98.

X-98/2019

99.

X-99/2019

23 lipca
2019r.

100.

X-100/2019

23 lipca
2019r.

101.

X-101/2019

23 lipca
2019r.

102.

XI102/2019
XII103/2019

2 września
2019r.
19 września
2019r.

104.

XII104/2019

19 września
2019r.

105.

XII105/2019

19 września
2019r.

106.

XII106/2019

19 września
2019r.

107.

XII107/2019

19 września
2019r.

108.

XII108/2019

19 września
2019r.

103.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot powołania komisji
inwentaryzacyjnej
Dot trybu i sposobu
powoływania
i
odwoływania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy
w
rodzinie
oraz
szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
Dot trybu powoływania
członków oraz organizacji i
trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku
Publicznego
Dot
utworzenia
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w
Wołominie
Dot rozpatrzenia skargi na
działanie
Burmistrza
Wołomina
Dot powołania Skarbnika
Gminy Wołomin
Dot przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania
ścieków
w
Gminie
Wołomin
Dot wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie
środków trwałych na rzecz
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wołominie
Dot nadania godności
Honorowego Obywatela
Wołomina – Biskupowi
Markowi Solarczykowi
Dot nadania godności
Honorowego Obywatela
Wołomina – Ks. Prałatowi
Józefowi Kamińskiemu
Dot nadania godności
Honorowego Obywatela
Wołomina – Wacławowi i
Zofii Nałkowskim
Dot nadania godności
Honorowego Obywatela
Wołomina – Szilardowi
Istvanowi Nemeth

Zrealizowana

Uwagi

realizowana

realizowana

realizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Opinia
negatywna

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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Lp.

Nr uchwały

109.

XII109/2019

110.

XII110/2019

111.

XII111/2019

112.

XII112/2019

113.

XII113/2019

114.

XII114/2019

115.

XII115/2019

116.

XII116/2019

117.

XII117/2019
XII118/2019
XII119/2019

118.
119.

120.

XII120/2019

121.

XII121/2019
XII122/2019
XII123/2019

122.
123.

Data
Treść uchwały
podjęcia
19 września Dot przyznania Medalu
2019r.
„Zasłużony dla Wołomina”
- Janusz Blusiewicz
19 września Dot przyznania Medalu
2019r.
„Zasłużony dla Wołomina”
- Konrad Rytel
19 września Dot przyznania Medalu
2019r.
„Zasłużony dla Wołomina”
-Tadeusz Kociołek
19 września Dot przyznania Medalu
2019r.
„Zasłużony dla Wołomina”
-Marianna Mędrzycka
19 września Dot przyznania Medalu
2019r.
„Zasłużony dla Wołomina”
- Fundacja „ODA” - Danuta
Michalik
19 września Dot zmiany uchwały Nr VI2019r.
58/2011
ws.
emisji
obligacji,
zasad
ich
zbywania, nabywania i
wykupu
19 września Dot zmiany uchwały Nr
2019r.
XXXI-76/2013 ws. emisji
obligacji,
zasad
ich
zbywania, nabywania i
wykupu
19 września Dot zmiany uchwały Nr VI2019r.
44/2019
ws.
emisji
obligacji,
zasad
ich
zbywania, nabywania i
wykupu
19 września Dot
zmiany
uchwały
2019r.
budżetowej na rok 2019
19 września Dot zmiany WPF na lata
2019r.
2019-2034
19 września Dot zmiany uchwały Nr
2019r.
LVII-141/2018
ws.
usytuowania na terenie
Gminy Wołomin miejsc
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
19 września Dot wyrażenia zgody na
2019r.
ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz ZEC sp. z
o.o. w Wołominie
19 września Dot zbycia nieruchomości
2019r.
19 września Dot zbycia nieruchomości
2019r.
19 września Dot przyjęcia do realizacji
2019r.
projektu
pt.
„OPS
Skuteczny”

Stan realizacji

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zmiana
XIII-137/2019

Zrealizowana

Zmiana
XIII-138/2019

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
zrealizowana
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124.

XII124/2019

125.

XII125/2019

126.

XII126/2019
XII127/2019
XII128/2019
XII129/2019

127.
128.
129.

130.

XII130/2019

131.

XII131/2019

132.

XII132/2019

133.

XII133/2019

134.

XII134/2019

135.

XIII135/2019

136.

XIII136/2019

137.

XIII137/2019

138.

XIII138/2019

Data
Treść uchwały
podjęcia
19 września Dot zgody na przystąpienie
2019r.
do
Partnerstwa
powołanego do realizacji
projektu pn.:”O! Tworzymy
twoją przyszłość”
19 września Dot rozpatrzenia skargi na
2019r.
Przewodniczącą
Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Wołomin
19 września Dot rozpatrzenia skargi na
2019r.
Burmistrza Wołomina
19 września Dot rozpatrzenia skargi na
2019r.
Burmistrza Wołomina
19 września Dot rozpatrzenia skargi na
2019r.
Burmistrza Wołomina
19 września Dot rozpatrzenia skargi na
2019r.
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej w Zagościńcu
19 września Dot ustalenia regulaminu
2019r.
głosowania w wyborach
ławników
do
sądów
powszechnych
19 września Dot wyboru ławników do
2019r.
Sądu
Okręgowego
Warszawa
Praga
w
Warszawie
19 września Dot wyboru ławników do
2019r.
Sadu
Rejonowego
w
Wołominie
19 września Dot wyboru ławników do
2019r.
Sądu Rejonowego dla
Warszawy Pragi Południe w
Warszawie
19 września Dot powołania komisji
2019r.
doraźnej do dokonania
zniszczenia
zgłoszeń
kandydatów na ławników.
24
Dot
zmiany
uchwały
października budżetowej
Gminy
2019r.
Wołomin na 2019 r.
24
Dot. zmiany Wieloletniej
października Prognozy
Finansowej
2019r.
Gminy Wołomin na lata
2019-2034
24
Dot zmiany uchwały Nr XIIpaździernika 114/2019
ws.
emisji
2019r.
obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i
wykupu
24
Dot zmiany uchwały Nr XIIpaździernika 115/2019
ws.
emisji
2019r.
obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i
wykupu

Stan realizacji

Uwagi

zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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139.

XIII139/2019

140.

XIII140/2019

141.

XIII141/2019

142.

XIII142/2019

143.

XIII143/2019

144.

XIII144/2019

145.

XIII145/2019

146.

XIII146/2019

147.

XIII147/2019

148.

XIII148/2019

149.

XIII149/2019

Data
Treść uchwały
podjęcia
24
Dot zmiany uchwały ws.
października likwidacji i przekształcenia
2019r.
Miejskiego
Zakładu
Oczyszczania w Wołominie
w jednoosobową spółkę z
ograniczona
odpowiedzialnością
24
Dot zmiany uchwały ws.
października Zespołu
Ekonomiczno2019r.
Administracyjnego Szkół i
Przedszkoli w Wołominie
24
Dot aneksu do Regulaminu
października dot.
dodatków
do
2019r.
wynagrodzenia
dla
nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach
prowadzonych
przez
Gminę Wołomin
24
Dot przejęcia od Gminy
października Radzymin
zadania
2019r.
publicznego z zakresu
wspierania
i
upowszechniania kultury
fizycznej
24
Dot przejęcia od Gminy
października Zielonka
zadania
2019r.
publicznego z zakresu
wspierania
i
upowszechniania kultury
fizycznej
24
Dot przyjęcia gminnego
października programu profilaktyki i
2019r.
rozwiązywania problemów
alkoholowych
oraz
przeciwdziałania
narkomanii na rok 2020
24
Dot przyjęcia programu
października współpracy
Gminy
2019r.
Wołomin z organizacjami
pozarządowymi na 2020 r.
24
Dot
nadania
nazwy
października skwerowi
2019r.
24
Dot zgody na najem
października nieruchomości
2019r.
24
Dot zgody na ustanowienie
października służebności przesyłu na
2019r.
rzecz PGE Dystrybucja S.A.
24
Dot zmiany uchwały Nr
października LVIII-156/2018
2019r.

Stan realizacji

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

zrealizowana

Zmiana
XVII-8/2020

Realizowana w
2020r.

Zrealizowana

Zrealizowana

W trakcie
realizacji
Zrealizowana
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150.

XIII150/2019

151.

XIV151/2019

Data
podjęcia
24
października
2019r.
7 listopada
2019r.

152.

XIV152/2019

7 listopada
2019r.

153.

XIV153/2019
XIV154/2019

7 listopada
2019r.
7 listopada
2019r.

155.

XIV155/2019

7 listopada
2019r.

156.

XIV156/2019

7 listopada
2019r.

157.

XIV157/2019

7 listopada
2019r.

158.

XIV158/2019

7 listopada
2019r.

159.

XIV159/2019

7 listopada
2019r.

160.

XIV160/2019

7 listopada
2019r.

161.

XIV161/2019

7 listopada
2019r.

162.

XIV162/2019

7 listopada
2019r.

163.

XIV163/2019
XIV164/2019
XIV165/2019
XIV166/2019
XIV167/2019

7 listopada
2019r.
7 listopada
2019r.
7 listopada
2019r.
7 listopada
2019r.
7 listopada
2019r.

XIV168/2019

7 listopada
2019r.

154.

164.
165.
166.
167.

168.

Treść uchwały

Stan realizacji

Dot
zaopiniowania
projektu
zmian
w
aglomeracji Wołomin
Dot rozpatrzenia skargi na
Przewodniczącą
Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Dot rozpatrzenia skargi na
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej w Zagościńcu
Dot rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Wołomina
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpoznania skargi
Dot rozpatrzenia skargi na
działanie
Burmistrza
Wołomina
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpoznania skargi
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpoznania skargi
Dot rozpatrzenia skargi na
Przewodniczącą
Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpoznania skargi
Dot rozpatrzenia skargi na
Przewodniczącą Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpoznania skargi
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpoznania skargi
Dot rozpatrzenia wniosku

Zrealizowana

Dot rozpatrzenia wniosku

Zrealizowana

Dot rozpatrzenia wniosku

Zrealizowana

Dot rozpatrzenia wniosku

Zrealizowana

Dot
zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Wołomin na rok 2019
Dot zmiany Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
gminy Wołomin na lata
2019-2034

Zrealizowana

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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169.

XV169/2019

170.

XV170/2019

171.

XV171/2019

172.

XV172/2019

173.

XV173/2019

174.

XV174/2019

175.

XV175/2019

176.

XV176/2019

177.

XV177/2019

178.

XV178/2019

Data
Treść uchwały
Stan realizacji
podjęcia
26 listopada Dot zmiany WPF Gminy
Zrealizowana
2019 r.
Wołomin na lata 20192034
26 listopada Dot
zmiany
uchwały
Zrealizowana
2019 r.
budżetowej
Gminy
Wołomin na 2019 rok
26 listopada Dot emisji obligacji oraz
Zrealizowana
2019 r.
zasad
ich
zbywania,
nabywania i wykupu
26 listopada Dot ustanowienia roku
W trakcie
2019 r.
2020, Rokiem 100-lecia realizacji w 2020
Bitwy Warszawskiej 1920
roku
roku
26 listopada Dot
przystąpienia
do
W trakcie
2019 r.
opracowania
„Planu realizacji w 2020
Adaptacji Gminy Wołomin
roku
do zmian klimaty”
26 listopada Dot miejscowego Planu
Zrealizowana
2019 r.
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego w Wołominie
pomiędzy ulicami Zieloną,
Legionów i Sokolą oraz
gruntami obowiązujących
planów miejscowych
część A
26 listopada Dot miejscowego Planu
Zmiana
2019 r.
zagospodarowania
Rozstrzygnięcie
przestrzennego
terenu nadzorcze Woj.
„Osiedla
Graniczna”
Maz.
położonego
pomiędzy
Zrealizowana
ulicami:
Kresową,
Graniczną, terenu ujęcia
wody, ulicą Lipiny Kąty w
Wołominie
26 listopada Dot zmiany miejscowego
Zrealizowana
2019 r.
planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
pomiędzy
ulicami:
Lipińską,
Legionów,
Wiejską
i
Prądzyńskiego
w
Wołominie.
26 listopada Dot uchylenia uchwały ws.
Zrealizowana
2019 r.
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, których nie
zamieszkują mieszkańcy
26 listopada Dot zmiany uchwały ws.
Zrealizowana
2019 r.
Regulaminu
utrzymania
czystości i porządku na
terenie Gminy Wołomin

Uwagi

Zmiana
Rozstrzygnięcie
nadzorcze Woj.
Maz.
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179.

XV179/2019

180.

XV180/2019

181.

XV181/2019

182.

XV182/2019

183.

XV183/2019

184.

XV184/2019

185.

XV185/2019

186.

XV186/2019

Data
Treść uchwały
podjęcia
26 listopada Dot zmiany uchwały ws.
2019 r.
określenia szczegółowego
sposobu
i
zakresu
świadczenia
usług
w
zakresie
odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania
tych
odpadów
26 listopada Dot określenia terminu,
2019 r.
częstotliwości i trybu
uiszczania
opłat
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
26 listopada Dot określenia górnych
2019 r.
stawek opłat ponoszonych
przez
właścicieli
nieruchomości, którzy nie
są
zobowiązani
do
ponoszenia
opłat
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz
gminy za usługi w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
oraz
właścicieli nieruchomości,
którzy pozbywają się z
terenu
nieruchomości
nieczystości ciekłych
26 listopada Dot powierzenia spółce
2019 r.
Miejski
Zakład
Oczyszczania w Wołominie
sp. z o.o. w siedzibą w
Wołominie,
zadania
własnego Gminy Wołomin
z
zakresu
zagospodarowania
odpadów komunalnych
26 listopada Dot określenia wysokości
2019 r.
stawek
podatku
od
nieruchomości na 2020 rok
26 listopada Dot uchylenia uchwały Nr
2019 r.
XLV-184/2017
Rady
Miejskiej w Wołominie z
dnia 30 .11.2017r.
26 listopada Dot zmiany uchwały Nr L2019 r.
63/2018
z
dnia
28.03.2018r ws. nadania
nazwy pasażowi
26 listopada Dot rozpatrzenia skargi na
2019 r.
Burmistrza Wołomina

Stan realizacji

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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Data
Treść uchwały
podjęcia
26 listopada Dot przyjęcia Programu
2019 r.
Ochrony Środowiska dla
Gminy Wołomin na lata
2019-2020 w perspektywie
lat 2018-2024
17 grudnia Dot
budżetu
Gminy
2019 r.
Wołomin na 2020 rok

Lp.

Nr uchwały

187.

XV187/2019

188.

XVI188/2019

189.

XVI189/2019

17 grudnia
2019 r.

190.

XVI190/2019

17 grudnia
2019 r.

191.

XVI191/2019

17 grudnia
2019 r.

192.

XVI192/2019

17 grudnia
2019 r.

193.

XVI193/2019

17 grudnia
2019 r.

194.

XVI194/2019

17 grudnia
2019 r.

195.

XVI195/2019

17 grudnia
2019 r.

196.

XVI196/2019

17 grudnia
2019 r.

197.

XVI197/2019

17 grudnia
2019 r.

198.

XVI198/2019

17 grudnia
2019 r.

199.

XVI199/2019

17 grudnia
2019 r.

200.

XVI200/2019

17 grudnia
2019 r.

Stan realizacji
Zrealizowana

Zrealizowana

Dot Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy
Wołomin na lata 20202034
Dot
zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Wołomin na rok 2019
Dot zmiany Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Wołomin na lata
2019-2034
Dot udzielenia pomocy
finansowej
Powiatowi
Wołomińskiemu
Dot programu wspierania
uzdolnionych
dzieci
i
młodzieży
Dot nabycia nieruchomości
– ul. Kościelna

Zrealizowana

Dot nabycia nieruchomości
– ul. Kościelna, ul. Mieszka
I
Dot zgody na najem lokalu
użytkowego

W trakcie
realizacji

Dot projektu Regulaminu
dostarczania
wody
i
odprowadzania ścieków w
Gminie Wołomin
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpatrzenia skargi
Dot uznania się za organ
niewłaściwy
do
rozpatrzenia skargi
Dot rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Wołomina

Uwagi

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

realizowana

W trakcie
realizacji

Zrealizowana

Opinia
negatywna

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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6.2

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, SKARGI I WNIOSKI

Do Urzędu Miejskiego w Wołominie wpłynęło w 2019 r. wpłynęło 226 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej. Na większość wniosków informacja została udostępniona. Wydano 4
decyzje administracyjne: 3 odmawiające udostępnienia informacji publicznej, 1 umarzająca
postępowanie. 7 skarg dotyczących informacji publicznej zostało przekazanych do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 3 są nadal w rozpatrywaniu. 3 skargi
zostały oddalone. W przypadku 1 skargi, została uznana bezczynność w zakresie udostępnienia
informacji publicznej i zobowiązano organ do ponownego rozpoznania wniosków, Wnioski
ponownie rozpoznano w 2020 roku wydając 2 decyzje odmawiające udostępnienia informacji
publicznej oraz w części informację udostępniono zgodnie z wnioskiem.
•

Do Urzędu Miejskiego w Wołominie wpłynęło 5 skarg. We własnym zakresie załatwiono
wszystkie skargi. 2 skargi zostały uznane za zasadne, 3 skargi niezasadne.

•

Wpłynęło 0 wniosków w rozumieniu przepisów KPA.

•

W sprawozdawczym roku wpłynęło 0 petycji.

Tabela 20. Zestawienie skarg i wniosków załatwionych w 2019 r. według problematyki
Skargi
Wnioski
Grupy tematyczne
Liczba ogółem dla
Liczba ogółem dla
danej kategorii
danej kategorii
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Architektura i budownictwo
Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna
Sprawy mieszkaniowe oraz gospodarka
nieruchomościami
Geodezja i kartografia
Ochrona środowiska
Bezpieczeństwo publiczne
Sprawy obywatelskie oraz z zakresu stanu
cywilnego
Organizacja ruchu, transport drogowy oraz
2
inwestycje drogowe
Oświata i nauka
Budżet oraz sprawy finansowe
1
Działalność pracowników urzędu
2
Działalność jednostek podległych
Inne (prośba o wskazanie problematyki)
Ogółem
5
0

6.3

DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE GMINY

Na promocję gminy w 2019 r. wydano 196 843,31 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań
Wydziału Marketingu i Mediów zgodnie z następującym podziałem:
•

Materiały Informacyjne Gminy Wołomin 43 315,82 zł

Środki zostały przeznaczone na publikacje materiałów informacyjnych w prasie lokalnej
i ogólnopolskiej. Wśród materiałów wskazać należy publikację obowiązkowych ogłoszeń
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i obwieszczeń gminy Wołomin zgodnie z obowiązkiem ustawowym. Współpraca z portalem
„Monitor Urzędowy” pozwoliła na wygenerowanie oszczędności w zakresie publikacji tego rodzaju
materiałów. Gmina publikowała też wybrane materiały informacyjne, promocyjne, plakaty,
zaproszenia, życzenia oraz kondolencje. Nakłady poniesione na publikację płatnych ogłoszeń
zostały maksymalnie ograniczone ze względu na wypracowanie przez wydział Marketingu i Mediów
Urzędu Miejskiego w Wołominie dużej popularności własnych serwisów społecznościowych oraz
ciągłe udoskonalania strony www. Poprzez własne kanały komunikacyjne gmina Wołomin dociera
do ogromnej liczby mieszkańców zmniejszając tym samym wydatki na komunikację z mieszkańcami
innymi, płatnymi kanałami.
•

Nagrody konkursowe 5 230,00 zł

Niewielka kwota poniesiona na nagrody konkursowe jest wynikiem dobrej współpracy gminy
z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy chętnie wspierają wydarzenia i konkursy gminne. Dzięki
sponsorom i prężnie działającej komórce Marketingu i Mediów gmina mogła zaoszczędzić nie tylko
na nagrodach konkursowych, ale i gadżetach promocyjnych. Konkursy mają za zadanie uaktywniać
mieszkańców, zdobywać wiedzę o lokalnych wydarzeniach lub historii, a także promować symbole
związane z gminą. Dwa konkursy: na kartkę bożonarodzeniową i kartkę wielkanocną stały się
cyklicznymi i tradycyjnymi już wyzwaniami dla dzieci, dzięki którym z gminy Wołomin zawsze
wysyłane są kartki niepowtarzalne, zawierające elementy identyfikujące gminę i tym samym
promujące ją szeroko nie tylko lokalnie, ale i ogólnokrajowo. Kolejny konkurs, który warto
podkreślić w raporcie to Wielki Test Wiedzy o Historii Wołomina, którego gmina jest
współorganizatorem. Test jest pierwszym tego rodzaju cyklicznym wydarzeniem, które motywuje
do poznawania historii Wołomina, buduje lokalną tożsamość, zacieśnia więzi. Koszty poniesione
na wszystkie nagrody konkursowe w 2019 są niewspółmiernie niskie do osiągniętych korzyści
społecznych jakie uzyskano dzięki organizacji konkursów związanych z gmina i gminnymi
wydarzeniami.
•

Działania promocyjne Gminy Wołomin 148 297,49 zł

Gmina Wołomin prowadziła w 2019 roku liczne działania promocyjne z których większość związana
była z 100. rocznicą nadania praw miejskich Wołominowi. Zakupiono rocznicowe gadżety
promocyjne, banery i materiały informacyjne, które towarzyszyły całorocznym wydarzeniom.
Z najważniejszych imprez i wydarzeń zlecono profesjonalne materiały wideo. Zorganizowano liczne
wydarzenia, spotkania i koncerty okolicznościowe. Koszty wszystkich wydarzeń i promocji 100-lecia
praw miejskich Wołomina udało się zminimalizować dzięki ścisłej współpracy gminnych jednostek
kultury, szkół, przedszkoli, a także spółek miejskich.
Wśród zrealizowanych zadań niezwiązanych ze 100-leciem należy podkreślić przystosowanie strony
www do potrzeb osób niedowidzących oraz wprowadzenie licznych udogodnień w postaci
podstron, wyszukiwarki i paginacji. W 2019 roku gmina zleciła monitoring mediów, aby sprawdzić
skuteczność promocji gminy w zależności od rodzaju przekazu i kanału komunikacyjnego. Dzięki
analizie danych wydział Marketingu i Mediów mógł skuteczniej dopasowywać treści do rodzajów
komunikatu oraz wybranego kanału komunikacji i tym samym osiągnął bardzo wysokie wskaźniki
odbioru treści. Profil społecznościowy Wołomin w ciągu 2019 roku zyskał ponad 1300 nowych
obserwatorów, co przy nasyceniu kanału (ponad 12 tysięcy użytkowników) daje naprawdę
imponujący wynik. Dzięki obserwacji wskaźników rozpoczęto też kolejne prace nad stroną
internetową, których efekty będą widoczne w kolejnym roku. W działaniach mających na celu
promowanie gminy dostrzeżono też lukę w informacjach na temat zdrowego stylu życia i kwestii
związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Pod koniec 2019 roku zdecydowano o przejęciu
prowadzonego przez wydział Ochrony Środowiska niszowego profilu w serwisie Facebook pod
nazwą „Czysty Wołomin” i włączenie tego kanału do oficjalnych serwisów gminy prowadzonych
przez wydział Marketingu i Mediów. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy od przejęcia ilość
odbiorców profilu „Czysty Wołomin” zwiększyła się o 100% i nadal rośnie. Rosnąca popularność
tematyki związanej ze zdrowym stylem życia, troską o środowisko i bieżące zmiany w gminie
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dotyczące np. gospodarowania odpadami, smogu, suszy itd., itp. sprawiły, że gmina Wołomin za
pośrednictwem profilu „Czysty Wołomin” odpowiedziała na zwiększające się zapotrzebowanie
społeczne w najlepszym możliwym momencie. Promując proekologiczne postawy gmina
odpowiada nie tylko na aktualne wymogi np. dostosowywania się do norm prawnych (jak np.
obowiązkowa segregacja odpadów), ale kreuje wzorce i wpływa na świadomość swoich
mieszkańców w zakresie, który ma bezpośredni wpływ na ich życie i zdrowie. Polityka informacyjna
gminy w tym zakresie będzie kontynuowana.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wprowadzenie gminnego kalendarza wydarzeń. Do kalendarza
wydarzeń wprowadzane są wszystkie wydarzenia, spotkania i imprezy organizowane przez
jednostki gminne, dzięki czemu mieszkańcy i goście mogą odnaleźć informacje o organizowanych
atrakcjach w gminie w jednym miejscu. Kalendarz daje też możliwość zgłoszenia wydarzenia
podmiotom niezwiązanym z gminą. Kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie
www.wolomin.org, a jego tradycyjna, drukowana wersja jest umieszczana w witrynach
ogłoszeniowych rozlokowanych na terenie całego miasta.
Poza profilami w serwisach społecznościowych, stroną www oraz witrynami ogłoszeniowymi
gmina Wołomin dysponuje 4 bilbordami na których umieszczane są najważniejsze informacje
i ogłoszenia oraz ekranem LED umieszczonym na budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie na
którym wyświetlane są aktualności. W konkretnych, adekwatnych przypadkach gmina korzysta
z tablic informacyjnych szkół i przedszkoli oraz jednostek organizacyjnych.
W 2019 r. gmina prowadziła jeden tytuł prasowy - Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie
"Nasz Wołomin", zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr ISSN 2450-1220 –
którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 16 771,36 zł (w tym 10 374,21
wydruk, 6 397,15 zł kolportaż) oraz wpływami w wysokości 0 zł.
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7. DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2019
7.1

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 9,5 %
powierzchni gminy, a na koniec roku – 9,6 %.
W 2019 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin w części (obszar o powierzchni ok. 26 ha).
W 2019 r. wydano 75 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły głównie budowy sieci wodociągowych i urządzeń wodociągowych oraz sieci gazowych
średniego ciśnienia oraz w mniejszym stopniu budowy linii elektroenergetycznych, sieci kanalizacji
sanitarnej i dróg a także jedna decyzja dotyczyła budowy stacji bazowej telefonii komórkowej i
jedna decyzja dotyczyła budowy placu amfiteatralnego ze sceną koncertową/ołtarzem polowym.
W poprzednim roku wydano 264 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 1 decyzję dotyczącą
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 220 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 23 decyzje dotyczące zabudowy usługowej i 20 decyzji dla innych inwestycji.

7.2

OŚWIATA I EDUKACJA

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 9 szkół podstawowych, 2 zespoły szkół, 2 zespoły
szkolno – przedszkolne i 6 przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin.
W przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin funkcjonowały 44 oddziały, do których
uczęszczało 1082 dzieci. Średnia liczba wychowanków w oddziale wynosiła 24,59.
W szkołach funkcjonowały 269 oddziałów, do których uczęszczało 5797 uczniów, w tym:
•

w szkołach podstawowych było 4627 uczniów, w tym 114 dzieci w oddziałach
przedszkolnych (tzw. „0”),

•

w oddziałach gimnazjalnych (III klasy) było 555 uczniów,

•

w liceach ogólnokształcących było 615 uczniów.
Średnia liczba uczniów w szkolnych oddziałach wynosiła: w szkołach podstawowych - 20,56;
w oddziałach gimnazjalnych - 24,13 i w liceach ogólnokształcących - 29,29.
W dwóch szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały integracyjne:

•

w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP
w Wołominie i w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi
w Wołominie.

W roku szkolnym 2018/2019 dla 84 uczennic i uczniów zorganizowano bezpłatny dowóz do szkół,
zgodnie z art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina Wołomin zorganizowała dowóz do szkół
i placówek dla 88 dzieci niepełnosprawnych lub zwracała koszty przejazdu tych dzieci oraz ich
opiekunów, na zasadach określonych umową.
Koszty dowozu gmina w 100% pokrywała ze środków własnych.
W roku szkolnym 2018/2019 dotowanych było 6 przedszkoli publicznych prowadzonych przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, 13 przedszkoli
niepublicznych i 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przedszkola publiczne prowadzone przez
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osoby prawne lub osoby fizyczne otrzymują dotację w wysokości równej (tj. 100%) zaplanowanych
wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego statystycznego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę.
Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedszkola niepubliczne
otrzymują dotację w wysokości 75% zaplanowanych wydatków bieżących w przeliczeniu na
jednego statystycznego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
Zasady dotowania punktów przedszkolnych określone są w art. 21 ust 3 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych – osoba prowadząca przedszkole w formach określonych w rozporządzeniu
MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, otrzymuje na każdego
wychowanka dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% zaplanowanych wydatków
bieżących w przeliczeniu na jednego statystycznego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę.
Ponadto w gminie Wołomin w roku szkolnym 2018/2019 r. funkcjonowały 3 szkoły niepubliczne.
Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla szkół niepublicznych,
w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Zdawalność egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów kończących szkoły w roku
szkolnym 2018/2019 wynosiła:
Egzamin maturalny
I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie: do egzaminu maturalnego
przystąpiło 41 uczniów, egzamin zdało 36 uczniów tj. 87,8 %,
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie; do egzaminu maturalnego przystąpiło
132 uczniów, egzamin zdało 132 tj. 100 %,
Tabela 21. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Wołomin
Nazwa szkoły

j.polski stanin matematyka stanin j.angielski stanin j.niemiecki stanin

Szkoła Podstawowa nr
1

69

7

42

5

63

6

Szkoła Podstawowa nr
2

70

7

41

5

62

6

Szkoła Podstawowa nr
3

82

9

51

7

75

8

Szkoła Podstawowa nr
4

60

4

38

4

58

6

Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 5

65

6

37

4

58

6

Szkoła Podstawowa w
Duczkach

68

6

41

5

52

5

Szkoła Podstawowa w
Czarnej

71

7

46

6

72

7

Szkoła Podstawowa w
Starym Grabiu

57

4

49

6

47

4

18

1

28

3
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Nazwa szkoły

j.polski stanin matematyka stanin j.angielski stanin j.niemiecki stanin

Szkoła Podstawowa w
Leśniakowiźnie

66

6

42

5

50

4

Szkoła Podstawowa w
Ossowie

66

6

48

6

58

6

Tabela 22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Wołomin
Nazwa
gimnazjum

GHP stanin GH
H

stani GM
n
M

stani GM stani GA stani GA GR GR GN stani GN
n
P
n
P
n
R
P
R
P
n
R

Gimnazjum 73
nr 1

8

67

7

54

7

54

7

78

7

66

100 9

Gimnazjum 70
nr 2

7

62

6

40

5

53

7

76

7

62

Gimnazjum 67
nr 3

6

59

6

39

5

48

5

74

6

54

85

Gimnazjum 61
nr 4

5

56

5

39

5

45

4

64

5

45

100 85

Gimnazjum 65
nr 5

6

58

5

43

6

47

5

68

6

Gimnazjum 65
w Duczkach

6

56

5

37

4

43

4

63

Gimnazjum 60
w Czarnej

4

55

4

30

3

46

5

Gimnazjum 61
w Ossowie

5

57

5

43

6

41

3

59

7

54

48

5

5

44

34

2

64

5

45

56

4

40

18

Opis symboli przedmiotów w gimnazjum:

-

Język polski – GHP,

-

Historia, WOS – GHH,

-

matematyka – GMM,

-

Nauki przyrodnicze – GMP,

-

Angielski podst. – GAP,

-

Angielski rozszerzony – GAR,

-

Język rosyjski podstawowy – GRP,

-

Język rosyjski rozszerzony – GRR,

-

Język francuski podstawowy – GFP,

-

Język francuski rozszerzony – GFR,

-

Język niemiecki podstawowy – GNP,

-

Język niemiecki rozszerzony – GNR,

-

Język hiszpański – GEP.

Opis wyniku w skali staninowej: 1 najniższy, 2 bardzo niski, 3 niski, 4 niżej średni, 5 średni, 6 średni
wyżej, 7 wysoki, 8 bardzo wysoki, 9 najwyższy
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Tabela 23. Wydatki na oświatę w gminie Wołomin w latach 2017 – 2019
Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

1 Dochody gminy ogółem

204 611 043,20 zł

217 045 826,16 zł

257 470 533,01 zł

2 Wydatki ogółem

220 428 394,19 zł

237 960 803,15 zł

283 073 092,40 zł

3 Wydatki majątkowe

28 507 751,76 zł

31 587 449,25 zł

48 204 073,25 zł

4

Wydatki na oświatę bieżące

70 691 429,58 zł

76 376 801,70 zł

83 024 487,96 zł

5

Wydatki na oświatę inwestycyjne

4 988 968,51 zł

5 211 552,60 zł

7 278 978,76 zł

6

Wysokość subwencji
oświatowej

47 193 290,00 zł

49 912 649,00 zł

53 436 300,00 zł

Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę przeznaczona jest na pokrycie wydatków
bieżących przez jednostki oświatowe publiczne i niepubliczne. Głównymi czynnikami
decydującymi o wysokości subwencji są m.in: ogólna liczba uczniów, typ jednostki, liczba uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz struktura zatrudnienia,
według stanu na dzień 30 września roku bazowego, wykazanego w Systemie Informacji Oświaty.
Sposób podziału subwencji oświatowej określa coroczne rozporządzenie w sprawie w sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na
zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.2).

Tabela 24. Wydatki na szkoły w gminne (w zł) w 2019 r. wg źródeł finansowania

Lp.

Szkoła

Wydatki na
dzień
31.12.20219 r.
[zł]

Subwencja
i dotacje
z budżetu
państwa

Środki
własne
gminy [zł]

Udział %
środków
własnych w
wydatkach

Udział %
subwencji
i dotacji
w wydatkach

1

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Wołominie

3 862 682,61

3 025 046,85

837 635,76

22%

78%

2

Szkoła Podstawowa
nr 3 w Wołominie

2 800 163,51

2 521 288,96

278 874,55

10%

90%

3

Szkoła Podstawowa
nr 4 w Wołominie

6 474 773,66

6 108 923,00

365 850,66

6%

94%

4

Szkoła Podstawowa
nr 5 w Wołominie

5 736 789,69

4 445 666,39

1 291 123,30

23%

77%

5

Szkoła Podstawowa
nr 7 w Wołominie

6 993 545,81

6 668 350,18

325 195,63

5%

95%

6

I Liceum
Ogólnokształcące w
Wołominie

3 539 431,57

2 312 476,33

1 226 955,24

35%

65%
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Lp.

7
8

9
10
11

Szkoła

Zespół Szkół nr 3 w
Wołominie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Duczkach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Leśniakowiźnie
Szkoła Podstawowa
w Czarnej
Szkoła Podstawowa
w Ossowie

Wydatki na
dzień
31.12.20219 r.
[zł]

Subwencja
i dotacje
z budżetu
państwa

Środki
własne
gminy [zł]

Udział %
środków
własnych w
wydatkach

Udział %
subwencji
i dotacji
w wydatkach

5 420 835,17

4 987 184,48

433 650,69

8%

92%

5 173 780,48

4 268 533,17

905 247,31

17%

83%

1 648 011,88

1 515 323,42

132 688,46

8%

92%

2 159 241,45

2 124 829,42

34 412,03

2%

98%

1 276 431,01

597 317,30

679 113,71

53%

47%

12

Szkoła Podstawowa
w Starym Grabiu

1 421 036,09

1 033 588,88

387 447,21

27%

73%

13

Szkoła Podstawowa
w Zagościńcu

2 965 700,73

3 474 772,77

0,00

0%

100%

Wydatki ogółem

49 472 423,66

43 083 301,15 6 389 122,51

13%

87%

Tabela 25. Wydatki na 1 ucznia (w zł) w gminnych szkołach w 2019 r.
Lp

Szkoła

Wydatki na dzień
31.12.20219 r. [zł]

Liczba
uczniów

Wydatki na 1
ucznia [zł]

1

Szkoła Podstawowa nr 2 w
Wołominie

3 862 682,61

487

7 931,59

2

Szkoła Podstawowa nr 3 w
Wołominie

2 800 163,51

409

6 846,37

3

Szkoła Podstawowa nr 4 w
Wołominie

6 474 773,66

742

8 726,11

4

Szkoła Podstawowa nr 5 w
Wołominie

5 736 789,69

680

8 436,46

5

Szkoła Podstawowa nr 7 w
Wołominie

6 993 545,81

903

7 744,79

6

I Liceum Ogólnokształcące w
Wołominie

3 539 431,57

329

10 758,15

7

Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

5 420 835,17

747

7 256,81

8

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Duczkach

5 173 780,48

734

7 048,75

9

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Leśniakowiźnie

1 648 011,88

254

6 488,24

10

Szkoła Podstawowa w Czarnej

2 159 241,45

272

7 938,39

11

Szkoła Podstawowa w Ossowie

1 276 431,01

61

20 925,10
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Lp

Szkoła

Wydatki na dzień
31.12.20219 r. [zł]

Liczba
uczniów

Wydatki na 1
ucznia [zł]

12

Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu

1 421 036,09

125

11 368,29

13

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu

2 965 700,73

431

6 880,98

Wydatki ogółem

49 472 423,66

6174

8 013,03

Tabela 26. Wydatki na przedszkola gminne (w zł) w 2019 r. według źródeł finansowania
Lp

1

2
3
4

5
6
7
8

Przedszkola

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Duczkach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Leśniakowiźnie
Przedszkole Nr 2
w Wołominie
Przedszkole Nr 5
w Wołominie
Przedszkole Nr 6
w Wołominie
Przedszkole nr 8
w Wołominie
Przedszkole nr 9
w Wołominie
Przedszkole nr 10
w Wołominie
Wydatki ogółem

Wydatki na
dzień
31.12.20219 r.
[zł]

Subwencja
i dotacje
z budżetu
państwa [zł]

Środki własne
gminy [zł]

Udział %
środków
własnych w
wydatkach

Udział %
subwencji i
dotacji w
wydatkach

1 425 459,68

442 025,57

983 434,11

69%

31%

852 524,87

206 523,46

646 001,41

76%

24%

1 735 246,51

400 733,41

1 334 513,10

77%

23%

1 399 000,31

314 362,34

1 084 637,97

78%

22%

1 373 304,81

432 469,24

940 835,57

69%

31%

883 326,50

171 575,87

711 750,63

81%

19%

2 113 095,20

568 504,43

1 544 590,77

73%

27%

1 452 809,93

353 734,85

1 099 075,08

76%

24%

11 234 767,81

2 889 929,17

8 344 838,64

74%

26%

Tabela 27. Wydatki na 1 ucznia (w zł) w gminnych przedszkolach w 2019 r.
Lp

Przedszkola

Wydatki na dzień
31.12.20219 r.

Liczba
uczniów

Wydatki na 1
ucznia

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Duczkach

1 425 459,68

172

8 287,56

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Leśniakowiźnie

852 524,87

91

9 368,41

3

Przedszkole Nr 2 w Wołominie

1 735 246,51

171

10 147,64

4

Przedszkole Nr 5 w Wołominie

1 399 000,31

130

10 761,54

5

Przedszkole Nr 6 w Wołominie

1 373 304,81

150

9 155,37

6

Przedszkole nr 8 w Wołominie

883 326,50

75

11 777,69

7

Przedszkole nr 9 w Wołominie

2 113 095,20

168

12 577,95

8

Przedszkole nr 10 w Wołominie

1 452 809,93

125

11 622,48
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Wydatki ogółem

11 234 767,81

1082

10 383,33

Tabela 28. Wydatki na oświatę (w zł) w 2019 r. przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST
Wydatki na dzień
31.12.20219 r.

Subwencja

wypłacona dotacja
14 630 432,93 zł

7 267 194,43 zł

Środki własne
gminy

Udział
subwencji
w wydatkach

7 363 238,50 zł

50%

Liczba
uczniów
1297

Wydatki na 1
ucznia
11 280,21 zł

Tabela 29. Wydatki na oświatę (w zł) w 2019 r. szkoły prowadzone przez osobę fizyczną lub
prawną inną niż JST
Wydatki na dzień
31.12.20219 r.

Subwencja

wypłacona dotacja
3 430 123,02 zł

3 146 380,80 zł

Środki własne
gminy

Udział
subwencji
w wydatkach

283742,22 zł

92%

Liczba
uczniów
239

Wydatki na 1
ucznia
14 351,98 zł

W poszczególnych szkołach zatrudniono:
1) w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - 28,54 etatów nauczycieli,
2) w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie - 53,42 etatów nauczycieli,
3) w Szkole Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Wołominie - 37,41 etatów nauczycieli,
4) w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. J. Piłsudskiego w Wołominie - 26,36 etatów nauczycieli,
5) w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej w Wołominie
- 64,09 etatów nauczycieli,
6) w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie - 54,86 etatów
nauczycieli, w tym 0,11 etatów nauczycieli stażystów, 9,03 etatów nauczycieli kontraktowych,
12,5 etatów nauczycieli mianowanych, 33,22 etatów nauczycieli dyplomowanych;
7) w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie 64,49 etatów nauczycieli, w tym 2,8 etatu nauczycieli stażystów, 11,36 etatów nauczycieli
kontraktowych, 14,00 etatów nauczycieli mianowanych, 36,33 etatów nauczycieli
dyplomowanych;
8) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiźnie - 22,11 etatów nauczycieli, w tym 1,56
etatu nauczycieli stażystów, 5,00 etatów nauczycieli kontraktowych, 5,51 etatów nauczycieli
mianowanych, 10,04 etatów nauczycieli dyplomowanych;
9) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Duczkach - 55,81 etatów nauczycieli, w tym 2,0 etaty
nauczycieli stażystów, 12,31 etatów nauczycieli kontraktowych, 14,28 etatów nauczycieli
mianowanych, 27,22 etatów nauczycieli dyplomowanych;
10) w Szkole Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej - 20,31 etatów nauczycieli, w
tym 0,33 etatu nauczycieli stażystów, 7,37 etatów nauczycieli kontraktowych, 5,33 etatów
nauczycieli mianowanych, 7,28 etatów nauczycieli dyplomowanych;
11) w Szkole Podstawowej im. ks. I. Skorupki w Ossowie - 11,23 etatów nauczycieli, w tym 0,69
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etatu nauczycieli stażystów, 1,0 etat nauczycieli kontraktowych, 3,43 etatów nauczycieli
mianowanych, 6,11 etatów nauczycieli dyplomowanych;
12) w Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Starym Grabiu - 13,38 etatów nauczycieli, w tym 1,95
etatów nauczycieli stażystów, 1,0 etat nauczycieli kontraktowych, 3,54 etatów nauczycieli
mianowanych, 6,89 etatów nauczycieli dyplomowanych;
13) w Szkole Podstawowej im. I. J. Paderewskiego w Zagościńcu - 30,28 etatów nauczycieli, w tym
0,45 etatu nauczycieli stażystów, 12,53 etat nauczycieli kontraktowych, 8,61 etatów nauczycieli
mianowanych, 8,69 etatów nauczycieli dyplomowanych;
14) w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie - 15,28 etatów nauczycieli, w tym
3,0 etaty nauczycieli stażystów, 1,55 etatu nauczycieli kontraktowych, 2,55 etatów nauczycieli
mianowanych, 8,18 etatów nauczycieli dyplomowanych;
15) w Przedszkolu nr 5 im. Kota w butach w Wołominie - 11,26 etatów nauczycieli, w tym 0
etatów nauczycieli stażystów, 4,76 etatów nauczycieli kontraktowych, 4,5 etatów nauczycieli
mianowanych, 2,0 etaty nauczycieli dyplomowanych;
16) w Przedszkolu nr 6 im. Bajka w Wołominie - 14,28 etatów nauczycieli, w tym 2,0 etaty
nauczycieli stażystów, 3,64 etatów nauczycieli kontraktowych, 6,5 etatów nauczycieli
mianowanych, 2,14 etatów nauczycieli dyplomowanych;
17) w Przedszkolu nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie - 6,73 etatów nauczycieli, w tym
0 etatów nauczycieli stażystów, 1,12 etatów nauczycieli kontraktowych, 4,25 etatów nauczycieli
mianowanych, 1,36 etatów nauczycieli dyplomowanych;
18) w Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie - 17,37 etatów nauczycieli, w tym 0
etatów nauczycieli stażystów, 2,28 etatów nauczycieli kontraktowych, 10,09 etatów nauczycieli
mianowanych, 5,0 etatów nauczycieli dyplomowanych;
19) w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie - 11,87 etatów nauczycieli, w tym 0
etatów nauczycieli stażystów, 2,14 etatów nauczycieli kontraktowych, 7,14 etatów nauczycieli
mianowanych, 2,59 etatów nauczycieli dyplomowanych.
W ciągu 2019 r. zatrudniono 107,36 etatu nauczycieli/ 107,29 etatu nauczycieli zwolniono we
wszystkich szkołach i przedszkolach (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jednego nauczyciela
przypadka średnio 12,3 uczennic i uczniów.

7.3

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy funkcjonowało 3 podmioty lecznicze, których organem prowadzącym jest
gmina Wołomin.
W 2019 r. liczba pacjentek i pacjentów, którzy złożyli deklaracje oraz korzystali z tych podmiotów
wynosiła:
- Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 – 12 494,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 1 267,
- Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 – 9746.
Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: MSP ZOZ Nr 1 – 36 900, MSP ZOZ Nr 2 – 46 705.
W 2019 r. na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:
- „Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka”– kwota
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przeznaczona ze środków gminy – 42 240,00 zł, z programu skorzystało 1 020 osób,

-

„Szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2007 roku” – kwota
przeznaczona ze środków gminy – 17 357,00 zł , z programu skorzystało 143 osoby,

-

„Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego”– kwota przeznaczona ze
środków gminy - 2 000,00 zł , z programu skorzystało 10 osób,

-

„Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Nr
XVII-21/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016 r., pod tytułem: „Punkt
pomocy w kryzysie” - kwota przeznaczona ze środków gminy – 20 000,00, udzielono 160
porad,
Realizowano także zadania:

-

działanie pt. „Organizacja imprez, programów i szkoleń z zakresu zdrowia oraz innych usług
związanych z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowego stylu życia” – kwota przeznaczona ze środków gminy – 9 000,00 zł, z
programu skorzystało ok. 900 osób,

-

zadanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań
Ultrasonograficznych „Nie nowotworom u dzieci” dla dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat, Przez
Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie (02 - 091), przy ul. Żwirki i Wigury 63 –
Szpital Pediatryczny WUM. Kwota przeznaczona ze środków gminy – 9 782,00, z zadania
skorzystało 134 dzieci,
-

7.4

działanie z zakresu ochrony zdrowia „Rodzicielskie ABC” przeprowadzenie cyklu szkoleń
dla 50 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Wołomin oczekujących na dziecko z zakresu
wiedzy o ciąży, porodzie i połogu oraz umiejętności opieki nad dzieckiem i matką.

POMOC SPOŁECZNA

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 1317 rodzin, w tym 1280 rodzin
objęto pomocą w formie świadczeń a 145 rodzin wyłącznie w formie pracy socjalnej.
W rodzinach którym udzielono pomocy w formie świadczeń przebywało 2601 osób, co stanowi
5,2% ogółu mieszkańców gminy Wołomin. Bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania, świadczenia przyznano decyzją administracyjną dla 1778 osób, co stanowi 3,55%
ogółu mieszkańców gminy.
Pracą socjalną w 2019 r. pracownicy socjalni objęli 1317 rodzin, w których przebywało 2648 osób.
Pomoc udzielana wyłącznie w postaci pracy socjalnej 145 rodzinom, w których przebywało 289
osób. Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny dotyczyła 57 osób.
W 2019 r. funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej:
-

noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych : 1
W 2019 r. OPS skierował 22 osoby, z tego 18 osób przebywało w Schronisku Don Orione
w Czarnej oraz 4 osoby umieszczonych w placówkach poza terenem gminy;

-

środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, z których usług skorzystało 20 osób.
Uchwałą nr X-100/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. utworzono
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie, na który gmina Wołomin otrzymała dotację
w wysokości ponad 550 tysięcy złotych od Wojewody Mazowieckiego. Środowiskowy Dom
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Samopomocy będący placówką pobytu dziennego, realizuje usługi dla 35 osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle psychicznie chorych w tym osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. Osoby posiadające zaburzenia
psychiczne znajdą przyjazne otoczenie, zajęcia aktywizujące i pomoc w trudnej sytuacji. W 2019 r.
decyzją administracyjną skierowano 20 osób.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie to wyjątkowa placówka dziennego pobytu, która
niesie wszechstronną pomoc podopiecznym i ich rodzinom. Placówka prowadzona jest przez
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, a jej fundamentalnym założeniem jest pomoc tym, którzy
znaleźli się poza państwowym systemem opieki. Działalność domu to nie tylko profesjonalna
pomoc psychologiczna i zajęcia aktywizujące, ale przede wszystkim przyjazne środowisko pełne
rodzinnego ciepła i życzliwości.
Fotografia 22. Uroczystość otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Uroczyste otwarcie Domu (który poświęcił JE bp Marek Solarczyk) ubogacone było wzruszającą
częścią artystyczną, przygotowaną przez podopiecznych. Nie zabrakło muzyki, tańca, poezji
i uśmiechu na twarzach zgromadzonych. Spotkanie pokazało wszystkim obecnym, że nie ma
granicy dobra, a w pomaganiu należy wychodzić poza wszelkie procedury.
W przypadku placówek wsparcia dziennego, w 2019 r. odnotowano 136 korzystających
a w działalność tych placówek zaangażowało się 0 wolontariuszek i wolontariuszy.
Gmina Wołomin nie prowadzi domu pomocy społecznej, jednak Ośrodek Pomocy Społecznej
w 2019 r. skierował do innych domów pomocy społecznej 15 osób. Ogółem z terenu gminy
Wołomin w 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 96 osób. Ponadto Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wołominie w 2019 r. skierował 21 osób po 60 roku życia, z terenu gminy Wołomin,
nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej, samotnych lub takich, które
są pozostawione przez członków rodziny w domach przez cały dzień, do Dziennego Domu
„Senior+” mieszczącego się przy ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin.
Na 1 stycznia 2019 r. 1446 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia
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2019 r. 1049 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na
początku roku 2700, a na koniec roku 2053. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniosła 13 282
401,61 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 2 191 882,80 zł.
Na początku 2019 r. 4021 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec
2019 r. - 6396 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2019 r. 1,5 %
rodzin, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 59,7 % rodzin.
W roku 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizował następujące zadania
dofinansowane ze środków zewnętrznych:

•

„Rodzina ostoją- program wsparcia wołomińskich rodzin” (nr projektu RPMA.09.01.0014-a500/18)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (dalej OPS) od 01.11.2018 r. realizował projekt
dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej „Rodzina ostoją”. Celem projektu był wzrost
aktywności społeczno-zawodowej i szans na zatrudnienie 36 osób (24 kobiet i 12 mężczyzn), w tym
24 osób dorosłych oraz 12 osób małoletnich, z minimum 10 rodzin z gminy Wołomin,
wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z
niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie
wychowujących dzieci, osoby bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo.
W 2019 r. uczestnicy projektu wraz z rodzinami mieli okazje brać udział w licznych działaniach
mających na celu poprawę ich umiejętności wychowawczych, wspomagać aktywizację społecznozawodową. Uczestnicy projektu mieli okazję korzystać z dopasowanej do indywidualnych potrzeb
ofertę poradnictwa (wsparcie psychologa, prawnika), wsparcia grupowego (warsztaty umiejętności
wychowawczych, zajęcia integracyjne dla rodzin, wycieczki), szkoleń oraz staży zawodowych (dla
12 osób).
Uczestnicy projektu podczas licznych spotkań ze specjalistami i warsztatów umiejętności
wychowawczych nabyli umiejętności np. budowania relacji rodzic- dziecko, metod i sposobów
rozwiązywania konfliktów oraz sztuki negocjacji.
W 2019 r. uczestnicy projektu odbyli kilka wycieczek między innymi: wycieczkę do Zaścianka
Mazowieckiego w Grabowie, Parku Doliny Wkry w Pomiechówku, teatru „Rampa” oraz centrum
rozrywki Hulakula. Dzięki wspólnym wyjazdom rodziny miały szansę spędzić razem czas,
zintergrować się z grupą, nabyć umiejętności społecznych a także sprawdzić swoje umiejętności
sportowe. Wspólne spędzanie czasu sprzyjało budowaniu więzi i relacji rodzinnych.
Od dnia 12.07.2019 roku rozpoczęły się kursy zawodowe w ramach projektu. Kursy zawodowe
skierowane były 24 osób, uczestników projektu. Miały one na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych oraz szans na zatrudnienie. Każdy uczestnik szkolenia uzyskał na koniec zaświadczenie
o ukończeniu kursu, a osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego – certyfikaty. Kursy, w
których na przestrzeni lipca i października brali udział uczestnicy projektu to: kurs kucharski, kurs
komputerowy ECDL BASE, kurs sprzedawcy, kurs pracownika administracyjno-biurowego, kurs
florysty, kurs opiekun osoby starszej i opiekunki dziecięcej, kurs wizażu, kurs magazyniera oraz kurs
C,C+E.
Od listopada 2019 r. rozpoczęły się staże zawodowe dla 12 uczestników projektu. Staże trwały 4
miesiące. Każdy z uczestników uzyskał stypendium stażowe oraz miał możliwość zwrotu kosztów
dojazdu.
•

Program Wigor++

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku realizuje Projekt,
który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie projektu z UE 1.242.777,60 PLN.
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Program Wigor++ jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Wołomina. Głównym założeniem
jest zwiększenie samodzielności życiowej i jakości życia osób niesamodzielnych, starszych powyżej
60 roku życia oraz ich faktycznych opiekunów. Osoby starsze i niesamodzielne korzystały z pomocy
asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekunek osób starszych. Asystent wspierał osoby z
niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnego
do aktywnego funkcjonowania społecznego. Asystent prowadził pracę w roku 2019 z osobami
niepełnosprawnymi (18osób). W przypadku usług opiekuńczych uczestnicy otrzymali pomoc w
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz opieki higienicznej (12 osób). Usługi miały
charakter zindywidualizowany zgodnie z zapisami w ścieżkach wsparcia. Ponadto z uczestnikami
projektu pracowali;
-fizjoterapeutka, która realizowała zabiegi mające na celu usamodzielnienie, usprawnienie,
profilaktykę nawrotów zaburzeń i patologii czynnościowej organizmu. Wszystkie zabiegi były
wykonywane w domach uczestników Fizjoterapeutka prowadziła pracę w projekcie z 16 osobami.
Do obowiązków zawodowych fizjoterapeutki należał również dobór sprzętu wspomagającego i
pielęgnacyjnego zakupionego do uruchomionej w projekcie wypożyczalni działającej od listopada
2019 r. Sprzęt wypożyczany był do użytkowania uczestnikom nieodplatnie na okres 12 miesięcy z
możliwością przedłużenia na kolejny okres.
-psychiatra rozpoczęła pracę w2019 roku. Działania podejmowane w projekcie koncentrowały się
na rozeznaniu sytuacji uczestników projektu. Pomocą zostało objętych 8 osób. Konsultacje miały
miejsce w miejscu zamieszkania i obejmowały diagnozę psychiatryczną oraz farmakoterapię w
uzasadnionych przypadkach.
-instruktor nordic walking, zajęcia odbywały się na terenie Stadionu OSiR przy ul .Korsaka 4. Grupa
spotkała się 7 razy.
W październiku 2019 roku zaczął funkcjonować w projekcie Klub Seniora. Został uruchomiony w
lokalu przeznaczonym na działalność Dziennego Domu Pomocy Senior, tj. lokalu dostosowanego
do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Spotkania odbywały się w soboty, w godzinach
9.00-15.00.W klubie Seniora realizowano zajęcia twórcze i integracyjne .W dniu 26 pażdziernika
2019 odbyła się wycieczka uczestników Klubu Seniora do Skansenu w Kuligowie .Wycieczka miała
głownie charakter integracyjny. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,14 grudnia, odbyło się uroczyste
spotkanie wigilijne. Uczestnicy Klubu Seniora mieli zagwarantowany, poczęstunek jak również
dowóz na zajęcia i do domu. Średnio w zajęciach Klubu uczestniczyło 15 osób. W okresie
sprawozdawczym działania w projekcie prowadzili również psycholog oraz pielęgniarka. Psycholog
pracował na zasadzie spotkań indywidualnych(w domach Uczestników). Z tej formy pomocy w
okresie sprawozdawczym skorzystało 18 osób. Ilość spotkań z psychologiem dostosowana była do
ich indywidualnych potrzeb. Psycholog również koncentrował się na udzieleniu wsparcia
opiekunom faktycznym w zakresie wypełniania obowiązków z opieką nad dorosłymi członkami
rodzin, osobami niesamodzielnymi, z niepełno sprawnościami. Pomocą psychologiczną objętych
było 4 opiekunów. Pielęgniarka prowadziła instruktarz i pomoc w zakresie pielęgnacji osób
leżących ,z ograniczoną samodzielnością ruchową W 2019 roku w projekcie uczestniczyło 57 osób.
•

„OPS Skuteczny”

Od września 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pt. „OPS Skuteczny”. Projekt jest
prowadzony w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu jest implementacja zmian organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wołominie w związku z wdrożeniem struktury organizacyjnej Ośrodka zg. z art.110a ustawy o
pomocy społecznej, w szczególności rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i
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usług; oraz poprawę jakości obsługi klientów OPS poprzez wykorzystanie potencjału pracowników.
W przedsięwzięciu biorą udział pracownicy OPS, dla których zaplanowano szkolenia i superwizję
pracy socjalnej W projekcie przewidziano również doposażenie ośrodka.
Projekt przyczyni się do usprawnienia Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie poprzez
m.in. wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, rozdział pracy socjalnej od zadań
administracyjnych, , intensyfikację pracy socjalnej oraz indywidualizację pracy z klientem.
Dofinansowanie na realizację projektu to kwota 420.548,57złotych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017- 2025 (SRPS), stanowiąca
załącznik do Uchwały Nr XXXII-3/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r. jest
dokumentem który w sposób kompleksowy ocenia i formułuje obecny stan sytuacji społecznej
w gminie Wołomin, definiując takie działania, które umożliwiać będą jej mieszkańcom
ograniczenie trudnych sytuacji życiowych, niwelując wykluczenie społeczne i brak możliwości
rozwoju.
Cele te zgodnie z zadaniami własnymi oraz zadaniami zleconymi samorządowi gminnemu realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (OPS). Jak ujęto w dokumencie Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych „(…) Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich
sytuacji. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych
potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
oraz doprowadzenia do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji
ze środowiskiem”.5
Określona w SRPS wizja rozwoju społecznego gminy Wołomin odnosi się do planowanych
do osiągnięcia warunków życia i rozwoju na jej obszarze, zawierając się w następujących
założeniach:
„Gmina Wołomin jest gminą, która dąży do tego, aby być gminą kreatywną, bezpieczną, otwartą
na potrzeby społeczności. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak najlepsze warunki życia”6.
Wizja ta jest i będzie realizowana przez cele strategiczne, osiągane w procesie działań
i przedsięwzięć, wyznaczające kierunek i oczekiwany do osiągnięcia stan rozwoju społecznego na
obszarze gminy Wołomin, poprzez:
•

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu: bezrobociem, ubóstwem,
bezdomnością i uzależnieniami,

•

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,

Wspieranie działań służących poprawie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania (gmina Wołomin realizuje to zadanie poprzez
zlecanie podmiotom prywatnym organizacji zajęć gimnastycznych dla osób w wieku dojrzałym np.
zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców gminy Wołomin „Prozdrowotny Sławek” zakładany udział
50 osób w zajęciach gimnastycznych, realizacja zajęć sportowych dla seniorów w ramach
projektu „Siła wieku BIS” dla co najmniej 50 osób),
•

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacja służb społecznych.

Gminny Program wspierania rodziny na lata 2017 – 2019 przyjęty został do realizacji Uchwałą
Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-63/2017 z dnia 18 maja 2017 roku. Zasadniczą ideą
5Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017- 2025
6Tamże
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przyświecającą opracowaniu dokumentu Programu było stworzenie spójnego systemu
ukierunkowanego na pomoc rodzinie, który wykorzystywał będzie zasoby osobowe i finansowe
gminy Wołomin.
Program wyróżnia następujące cztery cele strategiczne, które realizowane będą w dwóch
obszarach priorytetowych dotyczących dzieci i młodzieży oraz rodziny:7
•

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu: bezrobociem, ubóstwem,
bezdomnością i uzależnieniami,

•

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,

•

Wspieranie działań służących poprawie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania,

•

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacja służb społecznych.

Opracowane Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu wspierania rodziny
na lata 2017 – 2019, za rok 2019, wyszczególnia efekty prowadzonych działań w badanym roku
sprawozdawczym zgodnie z poniższym zestawieniem.
Udzielone w roku 2019 wsparcie dla rodzin w ramach Programu obejmowało między innymi:
Działania wspierające rodzinę w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia
•

ilość przeszkolonych osób – 477

•

ilość zrealizowanych szkoleń -103+ spotkania z rodzicami

•

ilość osób, które uzyskały zatrudnienie -37

Przeciwdziałanie uzależnieniom
•

ilość podjętych działań -46+100 godzin

•

ilość osób objętych działaniami – 2495

Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej
•

ilość osób objętych działaniami (Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych) –
568

•

ilość rodzin objętych działaniami (Pomoc finansowa i w naturze) – 989+140 osób

•

ilość osób objętych działaniami (Stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin)- 6

•

ilość rodzin objętych działaniami (Poradnictwo dla rodzin borykających się z trudną
sytuacją materialną) - 1 317

Podniesienie wydolności wychowawczej rodziny
•

ilość spotkań ze specjalistami (Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla
rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi) – 756 + 40
godzin

•

ilość osób uczestniczących w spotkaniach (Poradnictwo psychologiczno –
pedagogiczne dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczowychowawczymi) -1119+ 6 rodzin

Udzielone w roku 2019 wsparcie dla dzieci i młodzieży w ramach Programu obejmowało między
innymi:

7Gminny Program wspierania rodziny na lata 2017 – 2019
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Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w gminie oraz zapobieganie uzależnieniom
•

ilość przeprowadzonych zajęć, spotkań (Prowadzenie spotkań oraz programów
profilaktycznych dotyczących uzależnień, agresji, radzenia sobie ze stresem) –
297+50 godzin

•

ilość osób korzystających z zajęć (Prowadzenie spotkań oraz programów
profilaktycznych dotyczących uzależnień, agresji, radzenia sobie ze stresem) – 9610

•

ilość przeprowadzonych zajęć (Prowadzenie programów pomocy dla dzieci
i młodzieży dotkniętych uzależnieniem od komputera, Internetu) - 151

•

ilość osób korzystających z zajęć (Prowadzenie programów pomocy dla dzieci
i młodzieży dotkniętych uzależnieniem od komputera, Internetu)- 2453

Promocja pozytywnych wzorców zachowań

•

ilość zorganizowanych zajęć (Zagospodarowanie czasu wolnego: wolontariat, zajęcia
pozalekcyjne, organizacje zajęć ukierunkowanych na rozwój osobowościowy dzieci
i młodzieży) – 241+600 godzin

•

ilość osób objętych zajęciami (Zagospodarowanie czasu wolnego: wolontariat,
zajęcia pozalekcyjne, organizacje zajęć ukierunkowanych na rozwój osobowościowy
dzieci i młodzieży) – 3543

Wyrównywanie szans edukacyjnych
•

ilość przyznanych stypendiów (Stypendia dla szczególnie uzdolnionych dzieci
i młodzieży) -546

Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych opiekuńczo
•

ilość dzieci objętych opieką (Praca specjalistyczna z dziećmi z rozbitych rodzin)- 133

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2017-2019 - przyjęty uchwałą Nr XXXVIII-62/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017
r., zgodnie z założeniami dokumentu, ma na celu opracowanie skutecznych mechanizmów i
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z poniższym schematem:8
1) Działania uprzedzające (diagnozujące, informacyjne, edukacyjne) kierowane do ogółu
społeczeństwa, a także osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie
• podejmowane w ramach profilaktyki,
• ukierunkowane są na promocję zdrowej rodziny, reprezentującej ogólnie pozytywne
wartości i styl życia,
• zapobieganie przemocy w rodzinie
2) Działania interwencyjne, skierowane do dwóch grup odbiorców:
• osoby doznające przemocy – działania opiekuńcze,
• osoby stosujące przemoc w rodzinie - działania pouczające i izolujące.
3) Działania wspierające, kierowane do ofiar przemocy:
• psychologiczne,
• pedagogiczne,
• terapeutyczne i inne.

8Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2019
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4) Działania korekcyjno-edukacyjne, kierowane do sprawców przemocy w rodzinie.
W ramach celu 1 - Tworzenie zintegrowanego systemu współdziałania lokalnych instytucji
i organizacji w obszarze przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w roku 2019
zrealizowano między innymi:
•

12 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Liczba „Niebieskich Kart”, które wpłynęły do Zespołu – 100, jednocześnie kontynuowano
29 procedur z poprzedniego roku; Łącznie w 2019 roku realizowano 125 „Niebieskich
Kart”.

W ramach celu 2 - Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji
zajmujących się przeciw działaniem przemocy w rodzinie w roku 2019 zrealizowano między
innymi:
•

Szkolenie osób realizujących zadania w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Działania cykliczne. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 45.

W ramach celu 3 - Zwiększenie skuteczności i dostępności form pomocy dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie w roku 2019 zrealizowano między innymi:
•

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne i prawne dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie. Działanie ciągłe. Liczba osób objętych poradnictwem – 648.

•

Interwencja kryzysowa. Działanie ciągłe. Liczba osób/rodzin objętych interwencją
kryzysową - 129. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Działanie ciągłe. Liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia – 15.

•

Realizacja kompleksowych programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Działanie ciągłe. Liczba osób objętych kompleksowym programem wsparcia – 345.

W ramach celu 4 - Zmiana sposobu funkcjonowania sprawców przemocy w rodzinie w roku 2019
zrealizowano między innymi:
•

Działania korekcyjno-edukacyjne skierowane do sprawców przemocy w rodzinie. Działanie
ciągłe. Liczba osób objętych programem – 15.

W ramach celu 5 - Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie w roku 2019
zrealizowano między innymi:
•

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej podejmujące
problematykę przemocy w rodzinie. Działania cykliczne. liczba opublikowanych informacji
na stronach internetowych – 12.

Pełny zakres udzielonego wsparcia i pomocy w roku 2019 zamieszczono w Sprawozdaniu z realizacji
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2017-2019.

7.5

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W gminie Wołomin zgłoszonych organizacji pozarządowych do Bazy pomiotów sektora
pozarządowego, było 12 fundacji, 19 stowarzyszeń, 16 klubów sportowych, 5 parafii i organizacji
kościelnych (Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 22 września 2011 r. sprawie
utworzenia zbioru danych o podmiotach działających w sferze pożytku publicznego, na rzecz
mieszkańców gminy Wołomin).
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono
wykonanie następujących zadań publicznych:
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-

„Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie
innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – dowóz osób
niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy w Ząbkach"; Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, 68 000,00 zł.

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono
wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:

-

zadanie ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem: Realizacja programów i szkoleń
z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia;
wpłynęła 1 oferta organizacji Stowarzyszeniu Diabetyków Wołomin, ul. Gdyńska 1/3 05200 Wołomin, opiewającą na kwotę 9 000,00 zł – zadanie zostało wykonane,

-

zadanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Integracja
i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych
działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”; wpłynęły 4 oferty organizacji: Polski
Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Stowarzyszenie
Szermierka Wołomin ul. Kopernika 18 05-200 Wołomin, Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „ARKA” ul. Polna 2 m 8, 05-200 Wołomin, Fundacja Trzeba Żyć ul. Ks.
Bp Władysława Bandurskiego 37 05-270 Marki], opiewającą na kwotę 62 000,00 –
zadanie zostało wykonane,

-

zadanie Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin”; wpłynęło 12 ofert, z których
wybrano oferty organizacji: Control Naczaj Team ul. Moniuszki 8, 05-230 Kobyłka, Klub
Karate Kyokushin Wołomin, al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin, Mazowieckie
Centrum Tang Soo Do, ul. Rydza-Śmigłego 4, 05-230 Kobyłka, Uczniowski Klub Sportowy
„HURAGAN”, ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin, Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”, ul.
Lipińska 16, 05-200 Wołomin, Stowarzyszenie „Szermierka Wołomin”, ul. Kopernika 18,
05-200 Wołomin, Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy „HURAGAN” Wołomin, ul. Korsaka
4, 05-200 Wołomin, UKS Champion Wołomin, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin, Klub
Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51A/213, 05-200
Wołomin, ], opiewającą na kwotę 162 000,00 zł – zadanie zostało wykonane,

-

zadanie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie
szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej”; wpłynęło 6 ofert, z których wybrano
ofertę organizacji Control Naczaj Team, ul. Moniuszki 8, 05-230 Kobyłka, Mazowieckie
Centrum Tang Soo Do, ul. Rydza-Śmigłego 4, 05-230 Kobyłka, Uczniowski Klub Sportowy
„HURAGAN”, ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin, Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy
„HURAGAN” Wołomin, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin, UKS Champion Wołomin ul.
Korsaka 4, 05-200 Wołomin, opiewającą na kwotę 220 000,00 zł – zadanie zostało
wykonane,

-

zadanie pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Wspieranie rodzin i osób
w trudnej sytuacji życiowej", wpłynęło 1 ofert, z k tórych wybrano ofertę organizacji
Mazowieckiemu Oddziałowi Terenowemu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci
„SZANSA”, Al. Armii Krajowej 43, 05-200 Wołomin, opiewającą na kwotę 30 000,00 zł –
zadanie zostało wykonane

-

zadanie działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod
tytułem „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć
szkolnych”; wpłynęło 4 ofert, z których wybrano ofertę organizacji Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa, Towarzystwo Skautowe
HORN, al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, Stowarzyszenie Oświatowe Montessori,
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ul. Wąska 22, 05-200 Wołomin, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul.
Piaskowa 4, 01-067 Warszawa], opiewającą na kwotę 25 990,00 zł – zadanie zostało
wykonane.
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:

-

zadanie o nazwie „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży” pod tytułem „HAZ 2019 Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii
zimowych”, organizacji Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą
przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie, wsparto kwotą 10 000,00 zł,

-

zadanie o nazwie „ochrona kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego” pod tytułem „Twoja i moja historia- przypomnienie postaci związanych ze
100- letnią historią Wołomina”, organizacji Fundacji ODA, z siedzibą przy Al. Armii
Krajowej 43, 05-200 Wołomin, wsparto kwotą 10 000,00 zł,

-

zadanie o nazwie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin”, organizacji Uczniowskiemu
Klubowi Kolarskiemu Huragan Wołomin, z siedzibą przy ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin,
wsparto kwotą 10 000,00 zł,

-

zadanie o nazwie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, pod tytułem
„Memoriał Artura Kowalczyka w podnoszeniu ciężarów-obchody 100-lecia nadania praw
miejskich Wołomina”, organizacji "HURAGAN" Wołomin z siedzibą przy ul. Korsaka 4 05200 Wołomin, wsparto kwotą 8 000,00 zł,

-

zadanie o nazwie „działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka”, pod tytułem "Wiosna dla rodziny", organizacji
Fundacji Mamy Wołomin, z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin, wsparto
kwotą 10 000,00 zł,

-

zadanie o nazwie „wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej”, pod tytułem
„Tworzenie warunków rozwoju do uprawiania sportu jiu jiutsu dzieci i młodzieży na
terenie gminy Wołomin”], organizacji Control Naczaj Team z siedzibą przy ul. Moniuszki
8 05-230 Kobyłka, wsparto kwotą 7 500,00 zł,

-

zadanie o nazwie „wspieranie rozwoju turystyki”, pod tytułem „Poznaj swój Kraj V-wyjazd
w celach turystyczno-patriotycznych mających na celu udział w wydarzeniu
ogólnopolskim przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju”, organizacji Chorągwi
Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piaskowa 4 01-067 Warszawa, wsparto
kwotą 5 000,00 zł,

-

zadanie o nazwie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, pod tytułem
„Rozgrywki IV ligi siatkówki na Mazowszu”, organizacji Klub Siatkówki "Huragan"
Wołomin z siedzibą przy ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin, wsparto kwotą 9 995,00 zł.

7.6

KULTURA

Zgodnie z zapisami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku: „na
obszarze gminy Wołomin funkcjonują instytucje kultury, które wspierają działania gminy w zakresie
szeroko pojętej działalności kulturalno-oświatowej proponując mieszkańcom pełen zakres usług,
świadczonych na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Wśród placówek wyróżniających się oraz
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proponujących najszerszą ofertę kulturalną w gminie są9:
1. Miejski Dom Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
3. Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
4. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” w Wołominie
Wskazane wyżej instytucje prężnie działały w roku 2019 w ramach wypełniania swoich kompetencji
i zleconych zadań. Mieszkańcy gminy Wołomin mieli możliwość skorzystania z szerokiej oferty,
która była im proponowana przez instytucje działające w obszarze kultury na terenie gminy.
Zapewnienie mieszkańcom możliwości rozwoju zainteresowań, umożliwienie im integracji
społecznej, a także możliwości skorzystania z interesujących i rozwijających aktywności oraz
organizacja wolnego czasu, leży w kompetencjach i zadaniach gminy, a działalność kulturalna gminy
Wołomin w postaci organizowanych imprez, spotkań czy uroczystości jest obok wielu innych
działań, znaczącym dla niej priorytetem.

7.6.1

MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE

Miejski Dom Kultury w Wołominie jest samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr 16/1995 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16.02.1995r. Siedzibą MDK jest budynek przy ul.
Mariańskiej 7 w Wołominie, którego właścicielem jest miasto i gmina Wołomin. Zakres i cele
działania placówki określa statut MDK, nadany mu przez Radę Miejską. Do podstawowych zadań
placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie,
rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i
tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako
wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i
promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych
środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych.
Priorytetem Miejskiego Domu Kultury jest obecnie troska o animację i rozwój aktywności twórczej,
jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych,
liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne
społeczności lokalnej. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków
finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z
naszych zajęć oraz spędzanie czasu wolnego.
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie obecnie działają: grupy artystyczne (7), koła (2), sekcje
(32), kluby (1), zrzeszających ok. 1000 mieszkanek i mieszkańców w każdym wieku. Łącznie daje
to liczbę 42 różnych dodatkowych aktywności.
W ich ramach zorganizowano: przedsięwzięcia teatralne (12), muzyczno-instrumentalne (4),
wokalne i chóry (5), ludowe (1), kapele (3) / inne (8), które można zaklasyfikować jako [plastyczne
(5), taneczne (7), muzyczne (5), informatyczne (2), fotograficzne (1) i filmowe (1), teatralne (4),
turystyczne i seniora (5), Uniwersytet Trzeciego Wieku (1) , kluby filmowe (1).
Miejski Dom Kultury w Wołominie działa nieprzerwanie od 1995 roku i jest kulturalnym centrum
dla całej gminy Wołomin. Jego najważniejszą rolą jest edukacja i integracja mieszkańców, w ofercie
znajduje się blisko 50 propozycji zajęć rozwijających, kół zainteresowań, Wołomiński Uniwersytet

9Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku
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Dzieci, Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także dziesiątki wydarzeń artystycznych.
Instytucja dysponuje dużą salą widowiskową co umożliwia organizację przedsięwzięć na dużą skalę.
Miejski Dom Kultury znajduje się w centrum Wołomina i leży na obszarze objętym Gminnym
Programem Rewitalizacji, dzięki czemu można pozyskiwać środki na projekty stawiające na rozwój
i animację.
W 2019 roku MDK zaangażował się w 194 przedsięwzięcia kulturalne, wśród nich: seanse filmowe
(6), wystawy (10), festiwale (5), przeglądy artystyczne (2), koncerty (23), pokazy teatralne (31),
prelekcje (1), spotkania (13), wykłady (52), imprezy sportowe (0) i sportowo-rekreacyjne (2),
konkursy (6), warsztaty (26), inne (17)., w których uczestniczyło ogółem ponad 40 000 osób.
Instytucja w ofercie edukacyjnej posiada ponad 40 zajęć, zróżnicowanych pod względem tematów
i grupy odbiorców.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych wydarzeń, które odbyły się w 2019 roku i były
zorganizowane przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.
•

Koncert kolęd Natalii Kukulskiej

Coroczny koncert kolęd to wyjątkowe wydarzenie w Wołominie. W 2019 roku kolędy zaśpiewała
wybitna artystka: Natalia Kukulska. Wydarzenie odbyło się w parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Wołominie.
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•

WWL JAM Festiwal

W sierpniu w Wołominie odbyła się pierwsza edycja festiwalu muzycznego hip-hop. To wydarzenie
spotkało się z ogromną aprobatą wśród środowiska hip-hop i skupiła dużą publiczność oraz
partnerów. Festiwal wsparło między innymi Narodowe Centrum Kultury, które przekazało na jego
realizację blisko 49 tysięcy złotych! Line-up był bardzo atrakcyjny, na scenie wystąpiły legendy
polskiego rapu, czyli: POKAHONTAZ, a także Major, Zbuku, EroxKosi i DJ SempOne.

Wśród artystów nie zabrakło sceny lokalnej, cała część supportów należała do nich! Koncerty nie
były jedyną atrakcją. Każdy mógł spróbować swoich sił w sztuce graffiti i jazdy na deskorolce.
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•

Dni Wołomina

Dni Wołomina w 2019 roku były wyjątkowe dzięki 100. rocznicy nadania praw miejskich naszemu
miastu. Z tej okazji zorganizowano huczne obchody, których finałem był dzień koncertów oraz
konferencji na leżakach z udziałem gości, którzy pochodzą z Wołomina i osiągają sukcesy
zawodowe w różnych dziedzinach. Podczas konferencji na leżakach pytano gości o wizję Wołomina,
o dobre i złe strony tego miasta, o możliwości jakie gwarantuje Wołomin. Wśród prelegentów byli :
Aleks Mackiewicz, Joanna Żero, Julia Klimek, Paulina Wojdyna, Kuba Adamus i Agnieszka Kalisiak.
Na scenie wystąpili między innymi lokalni artyści w ramach projektu Wołomińska Scena Lokalna,
oraz zaproszone gwiazdy: Singin’Warsaw, Sonbird i Afromental.

•

Spektakl „Wiera Gran” Teatr Kamienica w ramach Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych
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Październik to miesiąc należący do wielu inicjatyw na rzecz seniorów. W ramach
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych MDK wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaprosił do
Wołomina Teatr Kamienica ze sztuką „Wiera Gran”. Wybór nie był przypadkowy, ponieważ ta
artystka była związana z naszym miastem. W spektaklu wzięło udział ponad 200 seniorów z całej
gminy.

•

Rozświetlenie Choinki Miejskiej

Rozświetlenie Choinki Miejskiej to już tradycyjna atrakcja mikołajkowa. Uroczystemu rozświetleniu
towarzyszą atrakcje w postaci pokazów, spotkania ze świętym Mikołajem i animacji. W 2019 roku
mieliśmy przyjemność obejrzeć świetny pokaz fireshow, wziąć udział w świątecznym koncercie
Wołomińskiego Chóru Gospel, czy napisać list do Świętego Mikołaja.

7.6.2

BIBLIOTEKA

W gminie w 2019 r. funkcjonowały 4 biblioteki.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 76350 woluminów, zaś na koniec roku 74610
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 1,53 na dzień 1
stycznia 2019 r. oraz 1,6 na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2019 r. następujące biblioteki
zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 667 mieszkanek
i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2019 r. zostały wzbogacone o 190 pozycji.
Na początku roku zarejestrowano 9988 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te
wynosiły 8555. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 66684 czytelniczek
i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 107214 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono
zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: 3096.
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Poszczególne biblioteki zatrudniały 1 5 pracownic i pracowników. W ciągu roku struktura
zatrudnienia zmniejszyła się/zwiększyła się o 1 z powodu rozwiązania stosunku pracy.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 25 komputerów, w tym 25 komputerów
z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniały biblioteki: 4. W 2019 r.
możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniły następujące biblioteki: 4.
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
1184.165,49 zł.
W roku 2019 na zakup nowości wydawniczych Biblioteka przeznaczyła ogółem 63 960,00 zł, w tym
24 000,00 zł, pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stan księgozbioru
Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 74 610 woluminów, 1 373
audiobooków oraz 427 filmów.
W roku 2019 Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała środki zewnętrzne, które umożliwiły działania
na rzecz promocji czytelnictwa i działalność biblioteki:
- Dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Partnerstwo dla książki na realizację projektu „Liga Niezwykłych Wolontariuszy” – 25 200,00 zł
- Biblioteka otrzymała nagrodę w postaci rzutnika za organizację Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
„Znajdźmy wspólny język” – 1 279,00 zł
- Bibliotece podarowano drukarkę 3D od firmy Skriware – 4 000,00 zł.
W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 124, mające na celu
promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 10537 mieszkańców. Biblioteki
poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 92030,64 zł. Były to następujące
wydarzenia:
•

KOBIECY WIECZÓR – JUSTYNA SIEŃCZYŁŁO

Justyna Sieńczyłło – matka, żona, aktorka, ale – przede wszystkim – kobieta. Kobieta utalentowana,
spełniona, świadoma, pełna pasji. Tę pasję do życia i ludzi mogliśmy poczuć podczas spotkania,
które odbyło się w wołomińskiej bibliotece w ramach „Kobiecego wieczoru”. Rozmowę o sile kobiet,
marzeniach, kobiecej przyjaźni i miłości poprowadziła dyrektor, Izabela Bochińska. Pani Justyna
pokazuje, że chcieć, to móc, a marzenia są po to, aby je spełniać. Dowodem na to jest jej drugi
dom, czyli „Teatr Kamienica”, który stworzyła wspólnie z mężem – Emilianem Kamińskim.
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•

AKADEMIA SŁOWA – WIECZÓR POETYCKI W BIBLIOTECE

„Piosenka będzie to o nas […] O zdradzie, miłości, o świecie...”, tymi słowami z piosenki pt.:
„Kometa” Kuba Blokesz rozpoczął wieczór poetycki w bibliotece. Kuba Blokesz – wokalista,
gitarzysta, autor tekstów – wprowadził zebranych gości w klimat wieczoru, wypełnionego pięknymi
frazami, zdaniami i myślami autorstwa poetów z V edycji Akademii Słowa. To zawsze czas wzruszeń
i refleksji, kiedy mamy możliwość spotkać twórców o wysokiej wrażliwości na otaczającą
rzeczywistość. Wiersze autorów V edycji Akademii Słowa interpretował Łukasz Strzałka – aktor i
muzyk. Dopełnieniem wieczoru była wystawa autorstwa Joanny Morawskiej-Grzędy, mieszkanki
Kobyłki, absolwentki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona
w Warszawie oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.
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•

NOC W BIBLIOTECE – HOKUS POKUS NIGHT

Magia, iluzja, czary, taka była „Hokus pokus night”. Po świecie znikających chusteczek
i pojawiających się czarodziejskich kul, oprowadzał nas Konrad Modzelewski – magik, iluzjonista,
czarodziej, czasem nazywany Panem „stop” lub Panem „start”. Śmiechu i pytań: jak to wszystko
jest możliwe? było co niemiara. Okazuje się, że czarować może każdy z nas, np. przy użyciu
kolorowych kredek, temperówki i bajkowych szablonów, całkiem przydatne są również szklane
butelki i światło chemiczne. Te kilka składników, wystarczyło, aby powstały prawdziwie
czarodziejskie prace, a na twarzach dzieci na długo zagościł promienny uśmiech. I to są prawdziwe
czary.

•

NOC W BIBLIOTECE – WOŁOMIN, MOJE MIASTO

„Wołomin, moje miasto”, to hasło „Nocy w bibliotece”, która była częścią obchodów 100-lecia
nadania praw miejskich naszemu miastu. Jak na przyjęcie celebrujące urodziny przystało, atrakcji i
grona znamienitych gości nie zabrakło. Katarzyna Borowska – coach i pedagog, felietonistka,
współtwórczyni portalu internetowego tebaby.pl i Anna Matusiak-Rześniowiecka – absolwentka
filologii polskiej i teatrologii, dziennikarka radiowa i telewizyjna, wykładowczyni, zawitały do
wołomińskiej biblioteki aby opowiedzieć o wspólnie napisanej książce pt. „Skazane. Historie
prawdziwe”. W książce możemy przeczytać zapis rozmów z dwunastoma kobietami, osadzonymi w
więzieniu na warszawskim Grochowie. Rozmowy trudne i dojmujące, tak jak trudne jest życie za
kratami. Podczas spotkania były chwile wzruszeń i wspomnień o Wołominie. Najmłodsi, podczas
nocnej wizyty w bibliotece, poznawali historię Wołomina, eksplorowali najważniejsze i najbardziej
znane miejsca naszego miasta. Powstały mapy myśli i makiety m.in. Huty Szkła, Izby Muzealnej
Rodziny Wodiczków i Biblioteki. Przed Panią Burmistrz Elżbietą Radwan było nie lada wyzwanie –
przeczytanie ponad 50 kartek pocztowych z życzeniami i pozdrowieniami, które podczas Nocy
przygotowali nasi uczestnicy.
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•

V OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK – ZNAJDŹMY WSPÓLNY JĘZYK

Czy można porozumieć się bez słów? Czy wystarczy gest, wyraz twarzy, spojrzenie aby zostać
zrozumianym? Na to pytanie próbowaliśmy odpowiedzieć podczas V ogólnopolskiej Nocy Bibliotek,
której hasło „Znajdźmy wspólny język”, idealnie wpisało się w warsztaty z języka migowego, które
poprowadziła Pani Wacława Sumara. W warsztatach wzięli udział m.in. uczestnicy projektu Liga
Niezwykłych Wolontariuszy, dla których była to dobra okazja do zdobycia nowych umiejętności i
doświadczeń, pomocnych przy pracy wolontaryjnej.
Biblioteka otrzymała nagrodę w postaci rzutnika za organizację Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
„Znajdźmy wspólny język”.
Projekt "Liga Niezwykłych Wolontariuszy", dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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•

I OSSOWSKA NOC BIBLIOTECZNO –SZKOLNA

Pierwsza Ossowska Noc Biblioteczno-Szkolna odbyła się pod znakiem tajemnic. Poznaliśmy
bohaterów cyklu Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai i razem z nimi szukaliśmy złodzieja
diamentów. Uczestnicy wykonali portret pamięciowy i rysopis przestępcy oraz próbowali odnaleźć
drogę w labiryncie. Wydarzenie to było możliwe dzięki współpracy Szkoły Podstawowej im.
Ignacego Skorupki i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej.

•

SPOTKANIE AUTORSKIE – KRZYSZTOF PIERSA

Czy znacie kogoś, kto zrealizował 97% swoich marzeń? My znamy i wszyscy, którzy byli na spotkaniu
autorskim, też znają. To Krzysztof Piersa – pisarz, coach, Youtuber, podczas wizyty w bibliotece,
promował swoją najnowszą książkę pt. „Trener marzeń”. I jak zapowiada w podtytule najnowszego
wydawnictwa, odpowiedział na pytanie, jak zrealizować swoje marzenia. Najważniejsze, to
wiedzieć czego tak naprawdę chcemy i co nas interesuje? Jak osiągnąć zamierzony cel? Uczynić z
naszych marzeń, priorytet w codziennym życiu, rzetelnie pracować i pamiętać, że wszystkie
ograniczenia mamy w głowie. W spotkaniu wzięli udział m.in. uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomicznym im. Stanisława Staszica w Wołominie, którzy zasypali naszego gościa pytaniami.
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•

SPOTKANIE AUTORSKIE – ANNA WOJTKOWSKA

Pamięć daje nieśmiertelność, umieramy wtedy, kiedy ginie pamięć o nas. Pani Anna Wojtkowska
od lat pielęgnuje i utrwala pamięć o osobach, które w Wołominie pracowały, tworzyły, uczyły. Jest
autorką wielu artykułów i książek historycznych, publikuje w prasie lokalnej i krajowej, a także na
portalu Dawny Wołomin. „Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli niezwykli związani z Ziemią
Wołomińską” - książka jest efektem wieloletniej pracy i zaangażowania autorki, to próba ocalenia
od zapomnienia ludzi, których nie ma już wśród nas, a którzy tworzyli historię miasta i regionu.
Wieczór był pełen wzruszeń i nostalgii, przeplatany opowieściami, poezją i muzyką w wykonaniu
artystów z Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.
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PIOTR SOCHA – WARSZTATY PLASTYCZNE

To była podróż po leśnych ścieżkach, leśnym poszyciu, podróż w korony drzew. Przewodnikiem
w wyprawie był Piotr Socha - grafik ilustrator, autor m.in. książek pt. "Pszczoły" i "Drzewa".
W warsztatach plastycznych, udział wzięły nie tylko dzieci ale również rodzice, którzy mieli okazję
spełnić się artystycznie tworząc wspólnie wielkie drzewa.

•

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

VII Gminny Konkurs Recytatorski stanowił nie lada wyzwanie dla małych uczestników. Nie tylko
musieli popisać się doskonałą pamięcią i wyborną interpretacją tekstu ale, przede wszystkim,
w wielu przypadkach, wspólnie z najbliższymi tworzyli własne wiersze opisujące Wołomin. Trzeba
przyznać, że powstały prawdziwe dzieła, chwytające za serce frazy, które wywoływały podziw i
wzruszenie. „Jest tu co robić o każdej porze roku”, „w słońcu i w deszczu jest moją małą ojczyzną”,
to tylko kilka zdań, które mogliśmy usłyszeć podczas konkursu, a które na pewno na długo zapadną
w naszej pamięci i będą piękną pamiątką z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich naszemu
miastu. VII Gminny Konkurs Recytatorski „Wołomin - moje miasto, mój mały świat” został
zorganizowany wspólnie z Przedszkolem nr 6 im. „Bajka” w Wołominie pod patronatem burmistrz
Wołomina Elżbiety Radwan.
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•

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, to wyjątkowy dzień dla wszystkich miłośników słowa
pisanego. Tego dnia na całym świecie podejmowane są inicjatywy, które mają na celu promocję
czytelnictwa, ochronę praw autorskich i własności intelektualnej. Od 2013 roku do wspólnego
świętowania zapraszamy mieszkańców i czytelników, którzy tak jak i my kochają książki. Jest nam
niezmiernie miło, że podczas akcji „W Wołominie dzień wspaniały, czyta duży, czyta mały” nasz
biblioteczny balkon zapełnił się pasjonatami czytania, a przechodnie mogli usłyszeć przekrój
najznamienitszej literatury.
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•

VI WOŁOMIŃSKI ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

Słońce, malownicze chmury na błękitnym niebie, dziesiątki rowerów i jeszcze większa liczba
uśmiechów, to znak, że miłośnicy książek i dwóch kółek pojawili się na starcie VI Wołomińskiego
Odjazdowego Bibliotekarza. Po powitaniu Odjazdowiczów przez Panią Burmistrz Elżbietę Radwan,
zaopatrzeni w książki z bookcrossingowego regału, pomarańczowy peleton wyruszył w trasę. Tym
razem opuściliśmy granicę naszej gminy i wyruszyliśmy do sąsiedniej gminy Klembów, gdzie
znajdował się nasz punkt postojowy – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczak w Dobczynie. Po
chwili odpoczynku czekała nas już tylko prosta droga do mety tegorocznego rajdu – Zagroda PerZoo, gdzie na ponad 200 gości, czekał Pan Roman ze swoją załogą. Zagroda Per-Zoo, to urokliwe
miejsce, w którym przyroda jest na wyciągniecie ręki, a nawet można poczuć ją na własnej skórze.

•

OSIEDLOWE ŚWIĘTO KSIĄŻKI

Po raz trzeci w filii na Osiedlu Niepodległości, odbyło się Osiedlowe Święto Książki. Gościem Święta,
był Michał Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, który przywiózł ze sobą Bajkostwory i
mnóstwo fascynujących opowieści. Powstały również nowatorskie samoloty marzeń. Osiedlowe
Święto Książki ma na celu integrację społeczności, zamieszkujących pobliskie osiedla.

141
Id: F2B52446-ACB5-4E04-996A-99281A8EC10B. Podpisany

Strona 141

•

WIECZÓR PROMOCYJNY XV TOMU ROCZNIKA WOŁOMIŃSKIEGO

Rocznik Wołomiński, to jedno z tych wydawnictw na które miłośnicy i znawcy naszego regionu
czekają najbardziej. XV tom jest podwójnie wyjątkowy, obejmuje dwie wielkie rocznice: 100-lecie
odzyskania niepodległości oraz 100-lecie nadania praw miejskich Wołominowi. Oba jubileusze
hucznie uczczono w naszej gminie. Na ponad 500 stronach, 30 autorów zabiera czytelników w
sentymentalną i ciekawą podróż po Wołominie i okolicach. Wieczór promocyjny poprowadziła
Izabela Bochińska. Po kartach Rocznika zebranych gości przeprowadziła Aurelia Sobczak, która
zachęcając do lektury, nakreśliła zebranym gościom zarys tegorocznego wydawnictwa. Tematyka
regionalna była również obecna w oprawie muzycznej wydarzenia. Teksty traktujące o znanych
nam okolicznych miejscach zaprezentowali, występujący pod szyldem Wołomin With Love,
związani z Fundacją ODA. Klimat wieczoru, dopełniły wystawy: „Ach, co to był za ślub”, na której
mogliśmy oglądać fotografie ślubne naszych mieszkańców, które zostały zrobione na przestrzeni
wielu lat oraz zdjęcia Wołomina. Pamiątką na 100-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu,
jest film z życzeniami od mieszkańców Wołomina dla Wołomina.
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•

LIGA NIEZWYKŁYCH WOLONTARIUSZY

Liga Niezwykłych Wolontariuszy, to cykl warsztatów aktywizujących, poszerzających wiedzę
i zainteresowania młodzieży, organizowane w ramach programu „Partnerstwo dla książki”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas serii warsztatów, wolontariusze zdobyli
nowe umiejętności i wiedzę, które zwiększą ich kompetencje w zakresie pracy wolontaryjnej.
Wśród warsztatów w których brali udział wolontariusze były m.in. spotkania z: Magdaleną
Pomianowską - nauczycielem, pedagogiem, wieloletnią działaczką i koordynatorką wolontariatu,
Michałem Malinowskim z Muzeum MuBaBaO, Beatą Bandelot i Agnieszką Banaszek –
terapeutkami z Fundacji Słyszę Mówię Czuję. Młodzież wzięła również udział w szkoleniu z
udzielania pierwszej pomocy i czerpania papieru.

•

OBCHODY 70-LECIA UTWORZENIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

To były dwa dni pełne wzruszeń, emocji i wrażeń. Co najważniejsze, były to dwa dni, spędzone z
naszymi przyjaciółmi, czytelnikami, ludźmi, którzy kochają książki. Obchody 70-lecia utworzenia
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej rozpoczęły uroczystości oficjalne. Prawdziwym
„wisienkiem” na naszym urodzinowym torcie był miłośnik czeskiej Pragi – Mariusz Szczygieł,
dziennikarz, reportażysta, pisarz, prezes Fundacji Wrzenie Świata, autor cotygodniowej rubryki
„Szczygieł poluje na prawdę” w tygodniku „Duży Format”. Drugi dzień świętowania rozpoczęliśmy
spektaklem „Fintikluszki” Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi. „Fintikluszki”. Sobota to również
rozstrzygnięcie konkursu „Zostań Superczytelnikiem”. Biblioteczne święto zakończyliśmy
kameralnym i intymnym spotkaniem w świecie roślin, przyrody, patyków i badyli. Naszym gościem
była Urszula Zajączkowska, botaniczka, artystka wizualna, poetka, laureatka m.in. Nagrody
Kościelskich za tomik poezji „minimum”, a także mieszkanka Wołomina, z której inicjatywy powstał
Gaj Pamięci Wołomińskich Żydów.
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•

I NAGRODA W II WOŁOMIŃSKIEJ GIEŁDZIE PROJEKTÓW EDUKACJI KULTURALNEJ

W Pałacu w Chrzęsnem po raz drugi odbyła się Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej.
Zaprezentowaliśmy "Bractwo Dobrej Książki", jeden z projektów zrealizowanych w 2019 roku
w naszej bibliotece. Projekt ministerialny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych
mieszkańców, zyskał również uznanie wśród uczestników Giełdy, którzy nagrodzili Bractwo
I Nagrodą.
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7.6.3

"PARK KULTUROWY OSSÓW - WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU"

Wśród funkcjonujących na obszarze gminy Wołomin instytucji działających w obszarze kultury
oraz spuścizny historyczno-kulturowej, w roku 2019 prężnie działała instytucja pn. „Park Kulturowy
Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (SIK), będąca samorządową instytucją kultury,
powołana przez władze gminy Wołomin w 2013 roku, mająca za zadanie m.in. popularyzację
historii wojny polsko-bolszewickiej i wielkiego polskiego zwycięstwa, które miało miejsce na
obszarze gminy Wołomin.
W ramach działalności placówki funkcjonuje Centrum Informacji Turystyczno - Historycznej
w Ossowie, posiadające punkt informacji turystycznej z infokioskiem, salę kinowo - konferencyjną,
multimedialne ekrany dotykowe, wirtualnego prezentera oraz przestrzeń wystawienniczą.
W roku 2019 działalność SIK przejawiała się poprzez organizację licznych wydarzeń o charakterze
kulturalnym, historycznym, edukacyjnym. „Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” został odwiedzony przez wiele zorganizowanych wycieczek (m.in. uczniów, nauczycieli,
żołnierzy, bibliotekarzy, seniorów). Mieli możliwość zapoznania się z ofertą SIK, w ramach której
prezentowane były projekcje filmowe o charakterze historycznym, lekcje edukacyjne, wykłady.
Intensywną działalność placówki potwierdza długa lista wydarzeń, wizyt, zajęć edukacyjnych, które
miały miejsce w roku 2019. Wśród nich znalazły się m.in.:

•

17 stycznia 2019 - Wizyta delegacji węgierskiej
W delegacji znaleźli się: Szilárd Németh – parlamentarny sekretarz stanu, wiceminister
Obrony Narodowej Węgier, dr Vilmos Kovács pułkownik, dowódca Instytutu i Muzeum
Historii Wojskowości w Budapeszcie oraz dr Adrienne Körmendy, Konsul Generalna
Węgier w Krakowie. Goście zapoznali się z ofertą Samorządowej Instytucji Kultury i złożyli
wieniec pod tablicą węgierską.

•

21 lutego 2019 - Wykład prof. Endre László Vargi
Endre László Varga prezentował swoją najnowszą książkę „Źródła i dokumenty z dziejów
legionistów węgierskich służących w legionach Polskich w latach 1914-1918”.
Na spotkaniu w Ossowie poruszył tematykę legionową i przybliżał sylwetki ochotników
węgierskich w Legionach Polskich.
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•

1 marca 2019 - „Wieczór ormiański”
W ramach wydarzenia odbyły się: wykład Jana Woźniaka z Klubu Jagiellońskiego
„Ormiański ród Krzeczunowiczów w służbie Rzeczypospolitej", wystąpienia
okolicznościowe,
wręczenie
pamiątek
i upominków, otwarcie wystawy „Ormianie w służbie Rzeczypospolitej" i poczęstunek
ormiański.

•

13 kwietnia 2019 - Bieg Żołnierzy Wyklętych Pamięci Mieczysława Dziemieszkiewicza ps.
„Rój”
Biegi w dwóch kategoriach – dorośli i dzieci. Po części oficjalnej uczestnicy zapoznali się z
ofertą CITH. Ekspozycje i film „Zwycięstwo 1920” pozwoliły przybliżyć przebieg i
znaczenie Bitwy Warszawskiej.
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•

25 kwietnia 2019 - Finał wojewódzki konkursu historycznego ,,100-lecie Niepodległej i
Bitwy Warszawskiej 1920 roku na Mazowszu – bohaterowie Ossowa"
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z
Warszawy, Ząbek oraz Ossowa. Uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne
dotyczące Bitwy Warszawskiej. Przewodniczącym jury był profesor Jan Żaryn.

•

2 maja 2019 - Dzień Flagi Rzeczpospolitej
W ramach obchodów odbyły się m.in. zajęcia zręcznościowe „W poszukiwaniu BiałoCzerwonej”, uroczystość wciągnięcia Flagi Narodowej, wspólne odśpiewanie Hymnu,
koncert (z aktywnym udziałem publiczności) ballad i pieśni „Dla Niepodległej” w
wykonaniu Wojciecha Bardowskiego.
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•

16 maja 2019 - Święto Poezji
Konkurs recytatorski w szkole w Ossowie. Samorządowa Instytucja Kultury wsparła
przedsięwzięcie.

•

23 maja 2019 - Spotkanie w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej
Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Muzeum
Wojska Polskiego i Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz mieszkańcy.

•

28 maja 2019 - Wizyta przedstawicieli mediów z Armenii, biskupa Markos Howannisjan,
duchownego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego oraz Ormian mieszkających w Polsce.
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•

23 czerwca 2019 - II edycja Festiwalu Młodej Piosenki, pod hasłem „Zacznij wakacje w
Ossowie”
Finał II edycji Festiwalu zorganizowanego przez SIK. Goście z całej Polski poznawali
miejsca historyczne Ossowa, zgłębiali historię Bitwy Warszawskiej i odbywali konsultacje
z doświadczonymi muzykami.
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•

9 sierpnia 2019 - Wizyta ambasadora Republiki Armenii Samvela Mkrtchiana oraz prezesa
Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej Babkena Khanzadyana.
Goście obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, odwiedzili miejsca pamięci i zapoznali się z
ekspozycją historyczną.

•

14 sierpnia 2019 - Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pomoc Ormian w
walkach 1920 roku.

•

15 sierpnia 2019 - Piknik Historyczny w Ossowie w związku z 99. obchodami Bitwy
Warszawskiej
Przyjmowaliśmy gości w CITH, prezentowaliśmy materiały, wystawy i wydawnictwa.
Współorganizowaliśmy uroczystości przy pomniku ks. Skorupki i tablicach pamiątkowych.
Zorganizowaliśmy stoiska historyczne.
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•

11 września 2019 - Wizyta żołnierzy amerykańskich z 66 Brygady Wywiadu Wojskowego. Grupa
obejrzała film ,,Zwycięstwo 1920" i udała się na spacer do miejsc pamięci.

•

16 września 2019 - Przybyli Sybiracy, kombatanci i młodzież polska z Białorusi.
Goście zapoznali się z ekspozycją historyczną, wysłuchali wykładu o wojnie polskobolszewickiej i uczestniczyli w Ognisku Pamięci, w czasie którego śpiewali pieśni
patriotyczne.
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•

17 września 2019
Promocja książki „Tynne, historia na nowo pisana” Dariusza Szymanowskiego
Autor przybliżył okoliczności powstania książki.

•

8 października 2019 - Manewry Leśniakowizna – Ossów
W wydarzeniu uczestniczyło 10 sześcioosobowych drużyn (patroli) ze szkół podstawowych
z powiatu wołomińskiego. Patrole wykonały szereg konkurencji, za które otrzymały punkty.
W Ossowie zorganizowano: strzelanie do celu z broni sportowej, przeprawę przez rzekę po
moście linowym, projekcję filmu przybliżającego okoliczności wybuchu II wojny światowej
i lekcję muzealną prowadzoną przez Pawła Zaniewskiego, na której należało rozwiązać quiz
o II wojnie światowej.

152
Id: F2B52446-ACB5-4E04-996A-99281A8EC10B. Podpisany

Strona 152

7.6.4

MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

W 2019 roku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” w Wołominie odwiedziło
3733 gości. Instytucja realizowała zadania statutowe poprzez działalność edukacyjną, kulturalną
i artystyczną.

Wśród zorganizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich wydarzeń znalazły się
między innymi:
•

LEKCJE MUZEALNE Z OKAZJI 100-lecia WOŁOMINA

W 2019 roku Muzeum zrealizowało 53 lekcje dotyczące historii miasta: „Dawno temu w
Wołominie” dla dzieci młodszych oraz „Sto lat w Wołominie” dla dzieci starszych i młodzieży
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•

WYSTAWA

„Kocham Górki” wystawa wirtualna poświęcona miejscu Górek wołomińskich we
wspomnieniach i twórczości Zofii Nałkowskiej
•

KONCERTY

„Wieczorny koncert” – koncert uczniów i absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z
uprawnieniami szkoły publicznej w Wołominie z okazji obchodów Nocy Muzeów
„Koncert dla najmłodszych” – koncert muzyki kameralnej zamykający wakacyjne spotkania dla
dzieci
„Muzyka na Boże Narodzenie” – koncert w wykonaniu zespołu kameralnego Mamofonia w
czasie spotkania pt. „Świątecznie w Muzeum”

•

WYKŁADY

„Dom nad Łąkami – świadek historii Wołomina, czyli po co nam Muzeum?”. Wykład p.
Marzeny Kubacz. Spotkanie z okazji „100–lecia Wołomina”.
„Zofia Nałkowska i kobiety jej czasów”. Wykład Agaty Sobczak dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Tarczynie
„Pięciu wspaniałych” Wykład Marii Balickiej o poetach grupy Skamander, wiersze w interpretacji
Krzysztofa Krupińskiego
•

SPOTKANIA

„Wołomin w literaturze” spotkanie poprowadzone przez Marzenę Kubacz z występem Anny
Chodakowskiej, aktorki Teatru Narodowego w Warszawie, z okazji „100–lecia Wołomina”
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„Szlakiem grobów niezapomnianych Wołominian” spacer po starym cmentarzu w Kobyłce.
Oprowadzali Maria Balicka i Marek Moczulski. Wydarzenie z okazji Dni Wołomina i „100–lecia
Wołomina”
„W cieniu sławy. Zapomniane rodzeństwa sławnych Polaków” spotkanie autorskie z Ewą
Jałochowską autorką książki „W cieniu sławy. Zapomniane rodzeństwa sławnych Polaków”
„8 nowel polskich” spotkanie w ramach Narodowego Czytania z nowelą Brunona Schulza „Mój
ojciec wstępuje do strażaków” w interpretacji Arkadiusza Głogowskiego poprzedzonego
wykładem Elżbiety Bujak o twórczości Brunona Schulza spotkanie autorskie z Anną Wojtkowską,
autorką książki
„Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli niezwykli związani z Ziemią Wołomińską” wieczór
autorski Anny Wojtkowskiej z oprawą muzyczną w wykonaniu Bernarda Turkowicza

„Lato na Górkach” – 9 wakacyjnych spotkań dla dzieci, w czasie których gościliśmy: Teatr Echa ze
spektaklem „Kraina Szczęśliwości”, poetkę Irenę Rybak , pisarkę Ewę Jałochowską ,„Miodzio
wioskę” oraz zespół Mamofonia i animatora z podopiecznymi – królikami.
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Festiwal Poezji Słowiańskiej organizowany przez red. Aleksandra Nawrockiego z gościnnym
udziałem poety Lam Quang My
•

INNA DZIAŁALNOŚĆ

„Łosiowisko” audycja Radia Dla Ciebie na żywo z udziałem Agaty Sobczak. Audycja poświęcona
100. rocznicy nadania praw miejskich Wołominowi. Realizacja red. Piotr Łoś
„Twoja i moja historia” wykład o związkach Zofii Nałkowskiej z Wołominem z okazji „100–lecia
Wołomina” w siedzibie Fundacji ODA.
Udział w audycji Radia Dla Ciebie na żywo z Ossowa z udziałem Agaty Sobczak. Audycja
poświęcona młodemu miastu Wołominowi i wyjazdach Zofii Nałkowskiej na pola w Ossowie,
audycja realizowana w dniu 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Realizacja red. Piotr Łoś
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„Święto drzewa” w Muzeum odbył się wykład dr hab. Urszuli Zajączkowskiej
135. rocznica urodzin Zofii Nałkowskiej odsłonięcie ławeczki z rzeźbą pisarki na rogu ulic
Legionów i Kościelnej, przedstawienie uzasadnienia posadowienia ławeczki w Wołominie
Udostępnienie zwiedzającym nowych eksponatów: portmonetki, puderniczki, zestawu do
manicure i flakonika po perfumach należących do Zofii Nałkowskiej.
Rozpoczęcie prac renowacyjnych fortepianu Zofii Nałkowskiej

7.7

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą urząd prowadzi z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć
ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie
wszystkiego.
Zasady konsultacji społecznych w gminie Wołomin określa uchwała nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Wołomin.
W 2019 r. w Wołominie przeprowadzono 12 procesów konsultacyjnych. Konsultowano głównie
programy i regulaminy, pena lista znajduje się w tabeli poniżej.
Tabela 30. Lista przeprowadzonych w 2019 r. w gminie Wołomin konsultacji społecznych
Nr zarządzenia
Burmistrza
Przedmiot konsultacji społecznych
ogłaszającego
konsultacje
19/2019

Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego w tym wymagań, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

45/2019

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2016 r.”
Projekt uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę
Wołomin
Projekt uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Wołomin

85/2019

92/2019
164/2019

Program Ochrony Środowiska dla gminy Wołomin na lata 2018 -2020 z
perspektywą do 2024 roku

171/2019

Społeczne Wnioski do budżetu gminy Wołomin na rok 2020

203/2019

Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Projekt „Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok”
Projekt uchwały w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin wysokości stawek
dodatku za wysługę lat,
Projekt „Wołomiński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży”

246/2019
258/2019

282/2019
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Nr zarządzenia
Burmistrza
ogłaszającego
konsultacje
293/2019
325/2019

7.7.1

Przedmiot konsultacji społecznych
Program Ochrony Środowiska dla gminy Wołomin na lata 2019-2020 w
perspektywie lat 2018-2024 (drugi raz)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania
dotacji

WOŁOMIŃSKA RADA SENIORÓW

Uchwałą Nr XXXVIII-66/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014 roku powołano
Wołomińską Radę Seniorów, która swa działalność rozpoczęła w październiku 2014 r.
Zarządzeniem Burmistrza Wołomina z dnia 18 grudnia 2018 roku poznaliśmy członków
Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2018-2021. W jej skład weszło 21 osób, które ukończyły 60
rok życia – 18 przedstawicieli senioralnych organizacji pozarządowych z terenu gminy Wołomin,
które działają na rzecz środowiska osób starszych, klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku
oraz 3 przedstawicieli Burmistrza Wołomina.
Fotografia 23. Członkowie Wołomińskiej Rady Seniorów

Przedstawiciele rady reprezentują społeczność senioralną w działającym w gminie Wołomin
Komitecie Rewitalizacji oraz w Zespole Monitorującym realizację Wołomińskiej Strategii Polityki
Senioralnej.
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W bieżącej kadencji zmieniono formy pracy Rady poprzez szersze zaangażowanie jej członków
w zespołach roboczych (stałych bądź doraźnych). Przykładem mogą być zespoły do spraw:
organizacji III Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego, przygotowania koncepcji założeń
programu TAXI-SENIOR oraz zespołu SENIOR-SENIOROWI. Zadaniem tego ostatniego jest
wyszukiwanie osób, którym należy udzielić bezwzględnej pomocy, gdyż nie posiadają oni żadnej
rodziny (są samotne), mają trudności z poruszaniem się, są w podeszłym wieku, zamieszkują w
bardzo trudnych warunkach lokalowych (często bez windy) jak też niejednokrotnie są bardzo
często (często obłożnie) chore.
Stałymi cyklicznymi elementami pracy Rady są organizowane uroczystości z okazji: Dnia Babci i
Dziadka, wspomniany już Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy – w 2019 roku wzięła w nim udział
rekordowa liczba uczestników tj. 90 osób w tym 15 dzieci.
Inne stałe formuły działalności to program „Remont dla seniora” zyskujący coraz większą
popularność; Wołomiński Budżet Obywatelski (opracowywanie przez seniorów projektów, ich
popularyzacja oraz czuwanie nad realizacją), stałe uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
patriotycznych (miejskich i powiatowych).
W ubiegłym roku, w związku ze 100-leciem nadania Wołominowi praw miejskich, społeczność
senioralna gremialnie uczestniczyła w imprezach poświęconych temu wydarzeniu. Zwieńczeniem
była zorganizowana IV Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka w Parku Wodiczki.
Członkowie WRS angażowali się w różnego rodzaju działalności społeczne m.in. biorąc udział w
pracach porządkowych na terenie Białych Błot, sprzątania lasu czy przy tworzeniu Wołomińskiej
Stołówki dla Pszczół.
Seniorzy uczestniczyli w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej realizowanych w ramach
projektu WBO 2019. W sierpniu 2019 roku Członkowie Woomińskiej Rady Seniorów odbyli
indywidualne spotkania ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, podczas
których w ramach prowadzonego projektu pn. „Sytuacja osób w wieku senioralnym” odpowiadali
na szereg pytań oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami i odczuciami w tym zakresie.
Rada Seniorów wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Wołominie była współorganizatorami
koncertów muzycznych dla seniorów, które odbyły się w MDK (2 koncerty) oraz Klubie Seniora
„Słoneczna”, Osiedlowym Klubie „Tramp” (Os. Lipińska) oraz na Os. Sławek.
Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w naradach szkoleniowych organizowanych przez
Mazowiecką Radę Seniorów, które odbyły się w Białobrzegach, Legionowie i Warszawie. Ponadto
przedstawiciele WRS uczestniczyli w obradach IV Sejmiku Senioralnego woj. Mazowieckiego, na
którym poruszono zagadnienia dotyczące polityki senioralnej na Mazowszu, z naciskiem na
bezpieczeństwo osób starszych w różnych wymiarach życia społecznego i codziennego
funkcjonowania.

7.7.2

KOMITET REWITALIZACJI

W 2019 roku komitet wydał 11 opinii. Dotyczyły one zaopiniowania projektów zgłoszonych
do realizacji w ramach konkursu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych w roku 2019
oraz wyrażenia opinii w sprawie uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze
rewitalizacji w Wołominie.
Komitet angażował się w różnego rodzaju działania dotyczące obszaru rewitalizacji
w Wołominie, m. in. brali aktywny udział w konsultacjach społecznych i wydarzeniach
organizowanych na terenie rewitalizacji.
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7.7.3

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Została powołana na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca
2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Burmistrz Wołomina zaprasza organizowanym w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 17 (Urząd Miejski
w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego”.
W dniu 19 sierpnia zostały przeprowadzone wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego (RDPP) w Wołominie. Na zebranie zaproszono przedstawicieli wszystkich organizacji
pozarządowych, działających na terenie gminy Wołomin. Przedstawiciele organizacji
pozarządowych obecni na wyborach zdecydowali, że w skład Rady desygnowanych zostanie 9 osób
z ramienia NGO.
W 2019 roku Rada RDPP miała 3 posiedzenia (23 września 2019 r., 7 października 2019 r., 5 grudnia
2019 roku).

7.7.4

UTWORZENIE GAJU PAMIĘCI WOŁOMIŃSKICH ŻYDÓW

Celem powstania Gaju Pamięci jest upamiętnienie zagłady około 3000 mieszkańców pochodzenia
żydowskiego, która miała miejsce podczas Drugiej Wojny Światowej oraz utrwalenie pamięci
o niewinnie pomordowanych obywatelach Wołomina.
Gaj Pamięci ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych i przez wiele lat służył będzie
pielęgnowaniu pamięci historycznej wśród odwiedzających go osób. Gaj ma formę wydzielonego
obszaru, na którym posadzono brzozy otaczające skromny obelisk i dopasowane do niego
kamienne ławki. Usytuowany zostanie w rejonie zbiegu ulic Wilsona, Orwida i Korsaka w
Wołominie.
Fotografia 24. Otwarcie Gaju Pamięci w Wołominie

Z inicjatywą powstania Gaju Pamięci wystąpili mieszkańcy, w projekt włączyło się również
Starostwo Powiatowe oraz Wołomiński Klub Biznesu.
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7.8

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA

Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2019 r. wynosiła 215 778,84 m, zaś na koniec
roku: 219 975,24 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 150
747,64 m na początku 2019 roku oraz 153 989,58 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej
w gminie posiada 74,1% mieszkań, zaś dostęp do sieci kanalizacyjnej: 53,1%. Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek gospodarki
komunalnej) na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 102 894,62 m, natomiast na dzień 31 grudnia
2019 r. 105 688,26 m.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 6560 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia
2019 r. 6777 przyłączy.
W 2019 r. doszło do 2 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było rozszczelnienie przy
studni. W związku z awariami podjęto decyzje o przystąpieniu do uszczelnienia rurociągu przy
włączeniu do studni.
Zestawienie poniżej wyszczególnia działania inwestycyjne i projektowe zrealizowane w roku 2019
dotyczące infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej.
Tabela 31. Inwestycje dotyczące infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej zrealizowane w roku
2019
Rodzaj inwestycji
Spinka wodociągowa ul. LIPOWA, GOŚCINIEC w Wołominie
Siec wodociągowa w ul. Krańcowej w Lipinkach odc. ul. Uroczej do istn. sieci w
ul. Słonecznej wraz z odgałęzieniami
Sieć wodociągowa ul. SZKOLNA i ASFALTOWA odc. od istn. sieci w ul. Szkolnej
do dz.16 obr.04 Zagościniec
Spinka wodociągowa ul. ZIMOWA od dz.19/3 do ul. Wiosennej Wołomin
Sieć wodociągowa ul. PIASTOWSKA i droga dojazdowa dz.37,38,39/7 obr.09
Zagościniec
Sieć wodociągowa w ul. LEGIONÓW Wołomin odc. Wołomińska - Zielona
Wołomin
STUDNIA pomiarowa ZIELONA dz.14/1, 14/2 obr.34 Wołomin
STUDNIA pomiarowa ARMII KRAJOWEJ Wołomin
STUDNIA pomiarowa NAŁKOWSKIEGO Wołomin
Spinka wodociągowa - GDYŃSKA Wołomin do ul. CZARNEJ KAWKI Kobyłka
Sieć wodociągowa ul. LEGIONÓW odc. Gryczana - Prosta i odc. Prosta Partyzantów Wołomin
Spinka wodociągowa- DŁUGA odc. Kolorowa do dz.332/11 obr.02 Duczki
Sieć wodociągowa ul. RZESZOWSKA odc. od istn. sieci na wys.dz.93 obr.14
Wołomin do istn. sieci w ul.Błońskiej
Modernizacja sieci wodociagowej ul.KURKOWA odc.Legionów - Topolowa
Wołomin
Sieć wodociagowa ul. DŁUGA Duczki DWORCOWA CICHORACKA Stare Grabie
Sieć wodociagowa ul. SZOSA JADOWSKA Duczki Stare Grabie odc.dz.15/1
obr.06 Duczki do dz.22/9 obr.Stare Grabie Etap I i II
Sieć wodociagowa ul. SŁONECZNA Lipinki odc.Krańcowa do dz.233/1
obr.Lipinki /sieć z odgałęzieniami/
Sieć wodociagowa ul. RACŁAWICKA i droga dojazdowa dz.423, 309 obr.Majdan
Spinka wodociagowa ul. JASPISOWA od istn.wodoc.dz.156/5 obr.01 Czarna do
istn.sieci dz.4 obr.02 Czarna
Sieć wodociagowa ul.WIOSENNA dz.60,75/3 obr.08 odc.dz.50 obr.08 do
istn.sieci w ul.Wiosennej Wołomin

Wartość brutto [zł]
129 794,03
87 728,77
169 973,52
34 208,06
65 656,47
89 627,23
26 598,00
14 859,90
2 778,42
16 702,65
65 752,55
77 645,08
30 646,88
41 794,86
28 007,10
46 495,61
11 727,44
146 896,87
129 452,89
49 072,29
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Modernizacja sieci wodociagowej ul. REJA odc.Wileńska - Kościelna Wołomin
Modernizacja sieci wodociagowej ul.KURKOWA odc.Topolowa-Ogródki
Działkowe Wołomin
Sieć wodociagowa ul. WIOSENNA LETNIA odc.od ul.Batorego do
ul.Żółkiewskiego Wołomin
Sieć wodociagowa ul. ZIELONA dz263/8 obr36 do projekt.sieci Legionów
dz22/48 obr34 Leszczyńska dz274/7 obr36 Wołomin
STUDNIA pomiarowa ZIELONA dz.257/4 obr.36 Wołomin
Sieć wodociagowa ul. ZIELONA odc. od ul.Legionów do dz.263/8 obr.36
Wołomin
Przebudowa układu napowietrzania wody SUW Graniczna
Sieć wodociagowa- STUDNIA pomiarowa skrzyżowanie NADARZYŃSKA
DĄBROWSKIEGO Kobyłka
Sieć wodociagowa - STUDNIA pomiarowa ROZWADOWSKIEGO dz.268 obr.01
Ossów
Sieć wodociagowa- STUDNIA pomiarowa URSZULKI Kobyłka
Sieć wodociagowa - STUDNIA pomiarowa skrzyżowanie GDYŃSKA OKOPOWA
Wołomin
Sieć wodociągowa - osiedle PERKOWIZNA Zagościniec
Modernizacja Zbiornika wód popłucznych SUW Graniczna
Sieć kanalizacyjna AL. NIEPODLEGŁOŚCI Etap 3 odc. od dz.70 obr.32 Wołomin
do dz.345/1 obr. Stare Lipiny
Sieć kanalizacyjna ul. ZIELONA odc. od istn. sieci w ul. Zielonej do dz.265 obr.36
Wołomin
sieć kanalizacyjna ul. SŁONECZNA w Lipinkach odc. od ul. Piaskowej do ul.
Krańcowej
Sieć kanalizacyjna ul. DŁUGA odc. od istn. sieci w Długiej do dz.72/1 obr03
Duczki i dalej w ul. DĘBOWA do dz.72/1obr03 Duczki
Sieć kanalizacyjna ul. SŁOWICZA odc. od ul. Marszałkowska do dz.62 obr.40
Wołomin
Sieć kanalizacyjna ul. LEGIONÓW odc. Wołomińska - Zielona Wołomin
Sieć kanalizacyjna ul. SŁONECZNA Lipinki odc. Krańcowa do dz.233/1 obr.
Lipinki /sieć z odgał, tłoczny, pompownia/
RAZEM

82 206,53
389 754,28
45 464,33
135 574,06
4 155,08
16 414,07
468 747,50
1 992,82
2 017,89
2 079,40
2 104,00
44 903,30
585 104,03
73 719,19
155 248,20
36 542,27
3 141 637,21
29 022,31
379 351,25
1 341 770,69
8 203 227,00

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie Sp. z o. o.

W 2019 r. wykonano szereg dokumentacji projektowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Zestawienie znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 32. działania projektowe zrealizowane w roku 2019 dotyczące infrastruktury sieci wodnokanalizacyjnej
Nazwa zadania - Dokumentacja projektowa
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ UL. CHABROWA odc. od ul. Witosa do
dz.30 obr.01 Czarna
PROJEKT BUDOWLANY STUDNIA pomiarowa KRASZEWSKA Wołomin
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ UL. MATYSIAKÓW odc.100-lecia do rzeki
Zagościniec
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. MICKIEWICZA odc. Wileńska - 1-go Maja
Wołomin śr.trw.nr inw.211/03418
Sieć wodociągowa projektowana droga w drodze wojewódzkiej nr 635
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ DW635 projektowana odc. od ul. Witosa
do ul. Mostowej Czarna

Wartość
brutto [zł]
7 069,50
1 033,15
4 297,60
481,30
566,54
1 172,56
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Nazwa zadania - Dokumentacja projektowa

Wartość
brutto [zł]

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ UL. ROZWADOWSKIEGO droga dojazdowa
dz.265/2, 360 obr.01 Ossów

422,63

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ UL. RÓŻANA Wołomin

264,45

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ osiedle PERKOWIZNA Zagościniec
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ UL. KOCHANOWSKIEGO
dz.10/4,10/6,11/8,11/9,11/11 obr.02 Wołomin
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. BORYNY dz.2/2 obr04Czarna
do dz.170 i 100-lecia dz.174/3 ETAP I odc.dz.170 do końca Boryny ETAP II
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. MIŃSKA Majdan Mostówka
od dz.253/5 obr. Majdan do dz.35 obr. Mostówka
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. LEGIONÓW odc. Gryczana do
dz.135 obr.36 Wołomin
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. WITOSA Czarna Helenów
odc. Boryny do granicy z gm. Radzymin
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. CHABROWA odc. Witosa do
dz.18 obr.01 Czarna
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. BARWNA odc. Słoneczna do
dz.152/12 obr. Lipinki
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. KLONOWA odc. Słoneczna do
dz.208/2 obr. Lipinki
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. BORÓWKOWA odc.
Słoneczna do dz.220/6 obr. Lipinki
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. MIODOWA odc. Słoneczna
do dz.131/1 obr. Lipinki
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DW635 projektowana odc. od ul.
Witosa do ul. Mostowej Czarna
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. KOCHANOWSKIEGO
dz.10/4,10/6,11/8,11/9,11/11 obr.02 Wołomin
Uruchomienie studni nr IX SUW Graniczna
Budowa magistrali ul. SIKORSKIEGO odc.dz.216 obr.24 do dz.153/4 obr.26 LipińskaSienkiewicza Wołomin
Budowa sieci wodociągowej SZOSA JADOWSKA Duczki Stare Grabie odc.dz.15/1 obr.06
Duczki do dz.22/9 obr. Stare Grabie Etap I i II

44 903,30
43,48
43 712,82
20 678,76
3 499,99
24 277,35
4 543,62
7 872,00
7 629,94
6 088,50
10 947,00
606,02
43,48
13 318,87
4 079,25
46 495,61

Budowa sieci wodociągowej ul. BŁOŃSKA odc. ul. Nowa Wieś do dz.270 obr.06 Wołomin
Budowa sieci wodociagowej w ul. GŁÓWNA Stare Grabie odc. od gran. z drogą
wojewódz. ul. Szosa Jadowska do istn .sieci dz. 74 /2 Duczki /spinka/
Budowa sieci wodociągowej w ul. LESZCZYŃSKA odc. od dz.172/5 obr.36 do ul. Zielonej
Wołomin
Budowa sieci wodociągowej w GRABIE NOWE dz.151, 206/2, 206/1 /przejście
poprzeczne przez ulicę/ gm. Wołomin

1 797,57

Modernizacja WILEŃSKA REJA odc. przepompownia PS1 do Kościelnej Wołomin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. BŁOŃSKA droga dojazdowa dz.39/5 obr.14
Wołomin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. BIAŁOSTOCKA odc. ul. Lazurowa do dz.14 obr.14
Wołomin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. LESZCZYŃSKA odc. od dz.172/4 obr.36 do ul.
Zielonej Wołomin /grawitacja, tłoczny, pompownia/
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. LESZCZYŃSKA odc. od istn. sieci dz.281/13 obr.36
do dz.32/7 obr.36 Wołomin

539,36

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. NOWA odc. od dz.77 do dz.76 obr.28 Wołomin
RAZEM

5 289,00
1 811,33
135,79

1 660,55
1 563,87
1 623,42
1 776,12
609,83
270 854,55
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7.9

SIEĆ CIEPLNA

Głównym producentem oraz dystrybutorem energii cieplnej na obszarze gminy Wołomin jest
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., który „dostarcza energię cieplną na potrzeby
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, przy jednoczesnym zapewnieniu
obowiązujących wymogów ochrony środowiska oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego. Przedmiotem działania spółki jest działalność produkcyjna i usługowa,
a w szczególności: produkcja, przesyłanie i dystrybucja ciepła w postaci gorącej wody za
pośrednictwem połączonej sieci ciepłowniczej do odbiorców, eksploatacja, konserwacja, remonty
urządzeń ciepłowniczych i realizacja nowych inwestycji, wydawanie opinii technicznych warunków
przyłączenia nowych obiektów do istniejących urządzeń ciepłowniczych będących w eksploatacji
Spółki, opracowywanie koncepcji założeń techniczno-ekonomicznych kierunków rozwoju
infrastruktury ciepłowniczej na terenie działania Spółki.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.,
w roku 2019 przedsiębiorstwo zrealizowało szereg przedsięwzięć dzięki którym przyczyniło się do
likwidacji niskiej emisji na terenie Wołomina, polepszyło kontrole węzłów ciepłowniczych, a także
zwiększyło pewność bezawaryjnej dostawy ciepła do odbiorców. W 2019 roku wybudowano
preizolowaną sieć ciepłowniczą o łącznej długości 511,5 m przyłączając tym samym do miejskiej
sieci ciepłowniczej 6 obiektów: budynki wielorodzinne Kościelna 22, Sikorskiego 15 oraz segmenty
przy ul. Teligi (Etap III), budynek nowobudowanego przedszkola przy ulicy Kościelnej 70, budynek
usługowo-mieszkalny przy ulicy Wileńskiej 1 oraz budynek jednorodzinny przy ulicy Teligi 6.
W celu zmniejszenia strat na przesyle oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii, wymieniona
została również wyeksploatowana kanałowa sieć ciepłownicza na sieć preizolowaną wraz
z przyłączami, o łącznej długości 193 m, do budynków przy ulicy Wileńskiej 72,74,76,78. W roku
2019 wymieniono uszkodzone zawory odcinające w ulicy Kościuszki w wyniku czego zwiększona
została manewrowość istniejącej sieci ciepłowniczej.
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie aktualnie prowadzi szereg działań związanych
z dostosowanie się do nowych przepisów emisyjnych wynikających z Prawa Unii Europejskiej.
W związku z wprowadzeniem bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących emisji
zanieczyszczeń do powietrza z instalacji spalania paliw, ciepłownia modernizuje istniejące kotły
WR-25 poprawiając ich sprawność oraz buduje na nich nowy system oczyszczania spalin oparty o
zastosowanie filtrów workowych, zmniejszających znacząco emisje pyłu.
Dalszy etap prac prowadzący do spełnienia wymagań przepisów unijnych, polegać będzie na
zabudowie nowej jednostki wytwórczej wytwarzającej energie w sposób bardziej ekologiczny
i przyjazny środowisku naturalnemu. Instalacja nowego źródła poprawi efektywność energetyczną
przedsiębiorstwa oraz zwiększy moc zainstalowaną zapewniającym tym samym bezpieczeństwo
energetyczne mieszkańcom Wołomina.
Podejmowane działania:
1) Modernizacja kotła WR-25 nr 1,
2) Zabudowa nowego systemu oczyszczania spalin na kotle WR-25 nr 1 – filtr workowy,
3) Modernizacja kotła WR-25 nr 2,
4) Zabudowa nowego systemu oczyszczania spalin na kotle Wr-25 nr 2 – filtr workowy,
5) Budowa nowego źródła wytwórczego – poprawa efektywności energetycznej.
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7.10 OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2019 r. odnotowano 10 dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom
dopuszczalny dla pyłu PM10 (20.01.2019, 21.01.2019, 27.01.2019, 28.01.2019, 19.02.2019,
23.03.2019, 25.03.2019, 26.03.2019, 31.03.2019, 18.04.2019) - uzyskano na podstawie ostrzeżeń
opublikowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
Na terenie gminy Wołomin zlokalizowany jest zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej - DJChem Chemicals Poland SA w Wołominie - zakład produkujący
i magazynujący toksyczne środki przemysłowe. Zakład na chwilę obecną jest prawidłowo
zabezpieczony i monitorowany przez własną służbę ratowniczą.
W 2019 roku na terenie gminy istniało 1 legalnie działające wysypisko odpadów
komunalnych. Na początku 2019 r. w gminie zlokalizowano 1 dzikie wysypisko odpadów
komunalnych, zaś pod koniec 2019 r. ustalono, że jest ich 4 . W ciągu 2019 r. zlikwidowano
4 dzikie wysypiska, które znajdowały się na terenie gminy Wołomin. W 2019 roku nie stwierdzono
pożarów wysypiska.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 46,18 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 306,43 kg zmieszanych odpadów
komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco 81,41 kg selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz 224,97 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana
proporcji wynika ze względu na zmianę stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi. Do 28 lutego 2019 r. stawka za odpady wynosiła 7 zł w przypadku segregacji oraz
15 w przypadku braku segregacji. Od 1 marca 2019 r, Stawka ta uległa zmianie na 13 zł przy zbiórce
selektywnej oraz 26 zł przy zbiórce zmieszanej. W związku z tym można zauważyć zwiększenie
liczby osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Przekłada się to bezpośrednio na ilość
odpadów. Duża cześć odpadów surowcowych została wyodrębniona ze strumienia odpadów
zmieszanych.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina
podjęła następujące działania:

-

udzielono 31 dotacji na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne;

-

przeprowadzono 265 kontroli pod kątem nielegalnego pozbywania się odpadów, palenia
materiałem zakazanym oraz pozbywaniem się nieczystości ciekłych w sposób nielegalny;

edukowano mieszkańców poprzez:

-

pokaz prawidłowego palenia w piecu,

-

dzień drzewa- zwrócenie uwagi na rolę drzew w ekosystemie, rozdawanie sadzonek drzew;

-

otwarto Wołomińską stołówkę dla pszczół – ogród przyjazny pszczołom, zwrócono uwagę
na istotne funkcje jakie owady zapylające odgrywają w przyrodzie;

-

zakupiono 4 nowe sensory airly mierzące jakość powietrza zlokalizowane na terenie gminy.

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła [215 778,84] m, a na
koniec 2019 [219 975,24] m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco
[150 747,64] m na początku oraz [153 989,58] m na koniec 2019 roku. Dostęp do sieci
wodociągowej w gminie posiada [74,1] % mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane
przedstawiają się następująco [53,1].
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub
jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła [102 894,62] m, natomiast
na dzień 31 grudnia 2019 r. [105 688,26].
Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 6560 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31
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grudnia 2019 r. 6777 przyłączy.
W 2019 r. doszło do 2 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było rozszczelnienie przy studni.
W związku z awariami podjęto decyzje o przystąpieniu do uszczelnienia rurociągu przy włączeniu
do studni.

•

Gmina Wołomin Przyjazna Pszczołom

Wołomin jest jedną z 269 gmin, które w 2019 roku przyłączyły się do „Manifestu Gmin Przyjaznym
Pszczołom”, który jest częścią realizowanego od dziewięciu lat programu „Z Kujawskim pomagamy
pszczołom”.
W lipcu 2019 r. w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie powstała „Wołomińska stołówka dla pszczół”, aby odtworzyć wspaniałą tradycję ogródków przyblokowych oraz balkonów
obsadzonych roślinami przyjaznymi pszczołom. W tym celu powstał także wzorcowy ogródek osiedlowy, w którym podczas wizyty można zapoznać się z bogactwem gatunków pszczół, gatunkami
kwiatów nektaro- i pyłkodajnych oraz zasadami tworzenia bazy pokarmowej dla owadów zapylających.
W utworzenie wołomińskiej stołówki dla pszczół zaangażowali się mieszkańcy gminy. Wspólnie
sadzono rośliny, krzewy i drzewa bogate w pokarm dla owadów zapylających. W sumie na całym
terenie gminy posadzono ponad 3000 roślin tego typu. Ukwiecona przestrzeń stołówki dla pszczół
już stała się miejscem spotkań dla okolicznych mieszkańców oraz edukacji dla Zielonych Szkół i Zielonych Klas z gminy Wołomin. We wrześniu 2019 r. odbyło się tam pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Klubu Miłośników Przyrody, do którego może należeć każdy, komu na sercu leży
ochrona natury.
Fotografia 25. Wołomińska Stołówka dla Pszczół

W 2019 roku firma ZT Kruszwica S.A., inicjator programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” oraz
inicjatywy „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”, postanowiła wyróżnić 10 gmin, które podjęły
w ramach programu najciekawsze oraz wyróżniające się działania. W tym gronie znalazły się: Bia-
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łystok, Elbląg, Poznań, Pszczółki, Gostycyn, Legnica, Lubin, Szczaniec, Świeradów-Zdrój oraz Wołomin. Przedstawiciele gmin najbardziej zaangażowanych w ochronę owadów zapylających otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz wzięli udział w praktycznych warsztatach, podczas których mogli dowiedzieć się m.in. jak promować gminę przez aspekty środowiskowe i turystyczne.
Sponsorami grantu, dzięki którym powstanie „Wołomińskiej stołówki dla pszczół” w ogóle było
możliwe. Panie Beata Klassek, koordynatorka programu “Z Kujawskim pomagamy pszczołom” oraz
Katarzyna Dytrych z Fundacji “Za górami, za lasami” razem z mieszkańcami sadziły rośliny.
Otwarcie Wołomińskiej Stołówki dla Pszczół połączyło we wspólnej pracy wiele osób. W sadzenie
roślin zaangażowało się starsi, młodsi, mamy z małymi dziećmi. Sadzili Radni Rady Miejskiej oraz
seniorzy z wołomińskiej Rady Seniorów, na czele z przewodniczącą Celiną Subdą i wiceprzewodniczącym Czesławem Borkowskim. Obecna była pani Barbara Stasiszyn z Towarzystwa Rozwijania
Aktywności Dzieci “SZANSA” wraz ze swoimi podopiecznymi. MZO prowadziło na swoim stoisku
zbiórkę zużytych baterii, które można było wymienić na przyjazną pszczołom roślinę do własnego
ogródka – wydane zostało 500 roślin! Przykład zaangażowania dała OSP Wołomin, która również
wzięła udział w akcji. Tego dnia, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7 – partnera projektu –
królowały dobry humor oraz troska o pszczoły i środowisko. Uczestnicy wydarzenia mogli także
zobaczyć pokazowy ul, który zaprezentował pan Leszek Boruc – opiekun Wołomińskiego Klubu
Pszczelarzy, partnera akcji. Przyjrzeć się z bliska ulowi i pszczołom pokazowym to ogromna przyjemność i nauka. Zaprezentowano także wyroby z wosku pszczelego oraz miody.
Fotografia 26. Zakładanie Wołomińskiej Stołówki dla Pszczół
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7.11 PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy złożono 1567 zawiadomień o
możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia. Postępowania przygotowawcze były
prowadzone w 1387 przypadkach, zaś w przypadku 1330 postępowań organy prowadzące
postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych.
Czyny zabronione:

•

przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 3,38 % wszystkich czynów,

•

przeciwko mieniu – 38,68 %,

•

dotyczące przestępstw gospodarczych – 56,84 %.

•

Dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego – 0 %.

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące kradzieży: kradzieże
samochodów, w sklepach oraz paliwa.
Straż miejska podjęła w 2019 r. 6 0 8 9 interwencji porządkowych. W i c h e f e k c i e
skierowano 14 wniosków o ukaranie oraz nałożono 1248 mandatów, na
k w o t ę 1 2 5 6 5 0 z ł , które dotyczyły najczęściej naruszeń dot. bezpieczeństwa w komunikacji
oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W 2019 r. straż miejska/gminna odebrała
1768 zgłoszeń i zawiadomień. Ponadto, strażnicy przeprowadzili 1151 czynności zlecanych przez
komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

7.12 TRANSPORT PUBLICZNY
W 2019 r. z transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę skorzystało prawie 8 tysięcy
mieszkańców gminy Wołomin. Ceny biletów w tychże środkach transportu wynosiły w 2019 r.
średnio 60 zł miesięcznie i pozostały bez zmian w porównaniu z poprzednimi latami.
W 2019 r. komunikację miejską na terenie gminy Wołomin obsługiwało 5 linii dziennych (L35, L36,
L37, L38, L40) oraz jedna nocna (N62). Mieszkańcy gminy Wołomin korzystali z usług
przewozowych na trasach:

− L35: Wołomin, Szpital Powiatowy ↔ Stare Grabie
− L36: Wołomin, Sokola ↔ PKP Zagościniec
− L37: Leśniakowizna ↔ Turów
− L38: Wołomin, Szpital Powiatowy ↔ Majdan
− L40: PKP Wołomin ↔ Marki Cmentarz
− N62: Warszawa, Dworzec Centralny ↔ Wołomin, os. Niepodległości
Gmina Wołomin w 2019 r. przekazywała co miesięczne dotacje celowe Powiatowi Wołomińskiemu
w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego w ramach przejazdów liniami kolejowymi Wołomin
– Warszawa, na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Rembertów – Zagościniec
(tzw. Wspólny bilet). W 2019 r. na tzw. "Wspólny Bilet" przeznaczono 4 348 018,00 zł oraz
3 106 000,00 zł na Bilet Metropolitalny.
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