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Raport z realizacji zadań w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – WRZESIEŃ

L.p. Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Stan realizacji projektu

1 Wydział Inwestycji maj 2018 r. 31.07.2018 r.

2 Wydział Inwestycji maj 2018 r. wrzesień 2018 r.

3 Wydział Inwestycji  czerwiec 2018 r.

4 Wydział Inwestycji październik 2018 r.

5 Wydział Gospodarki Komunalnej marzec 2018 r. wrzesień 2018r.

6 Wydział Inwestycji 08.05.2018 r.

7 Wydział Gospodarki Komunalnej 9.04.2018

8 Wydział Ochrony Środowiska 1.05.2018 31.10.2018

9 Wydział Inwestycji październik 2018 r.

10

Ulica Słowackiego – w zieleni

Wydział Gospodarki Komunalnej maj 2018 r.

11 Wydział Inwestycji czerwiec 2018 r. październik 2018 r.

12 Wydział Ochrony Środowiska 1.05.2018 31.10.2018

13 maj 2018 r.  wrzesień 2018 r.

14 ZEASiP zrealizowano Czerwiec 2018

15 ZEASiP 31.12.2018

16

Prozdrowotny Sławek
ZEASiP Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki. maj 2018 r.

17

Senior z komputerem za pan brat

MDK Grudzień 2018

Realizator (nazwa jednostki 
organizacyjnej/ wydziału)

planowany termin 
rozpoczęcia 

działania

planowany termin 
zakończenia 

działania

Strefa malucha u Pszczółki Mai w 
Duczkach

124 617,00 zł
Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy 
robót wraz z przekazaniem do 
użytkowania odbył się  31.07.2018 r. 

Czwórka kreatywnością stoi – 
Kreatywna strefa gier

70 000,00 zł

Zgodnie z umową w dniu 31.08.2018 r. 
Wykonawca zgłosił zakończenie robót. 
Wkrótce odbędzie się odbiór końcowy 
robót wraz z przekazaniem do 
użytkowania.

Sławkowy rodzinny park rozrywki z 
piramidą linową przy ul. Wiosennej

121 618,73 zł
Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy 
odbył się  29.06.2018 r. 

Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką 
Czarna w Helenowie

125 000,00 zł

I postępowanie do 30 000 euro na 
budowę zostało unieważnione. 
Przeprowadzono II postępowanie do 30 
000 euro, które zostało unieważnione z 
powodu braku złożonych ofert. Wkrótce 
zostanie przeprowadzone kolejne 
postępowanie  na budowę trasy rolkowo- 
rowerowej. 

Bezpieczeństwo to podstawa – 
bezpieczne przejścia dla pieszych

110 000,00 zł Podpisano umowę z wykonawcą, projekt 
jest w trakcie realizacji

Wymiana nawierzchni boiska do 
piłki siatkowej wraz z 
zamontowaniem monitoringu na 
terenie Szkoły Podstawowej w 
Zagościńcu

85 000,00 zł
Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy 
odbył się 08.05.2018 r.

Zadbajmy o tej ziemi skrawek - 
nasze osiedle Sławek

125 000,00 zł
Ogłoszono postępowanie, brak ofert, 
postępowanie przeprowadzone zostanie 
ponownie.

Sto drzew na stulecie Miasta 
Wołomin

80 000,00 zł

Wstępne konsultacje z autorem projektu. 
Przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej, obejmującej realizację 
projektu. 

Rowerowy plac zabaw - Pumptrack 
Wołomin

121 000,00 zł

Unieważniono I postępowanie na 
wykonanie robót budowlanych. Nie 
wpłynęła żadna oferta. Po 
przeprowadzeniu analizy rynku 
wystąpiono do Rady Gminy Wołomin o 
zwiększenie środków przeznaczonych na 
realizację tego zadania.

125 000,00 zł

Zostało wysłane drugie zapytanie 
ofertowe (pierwszy nabór nie został 
rozstrzygnięty z powodu zbyt wysokich 
kosztów)

październik/listopad 
2018

Hufiec ZHP Wołomin – Zielona 
Ostoja

100 000,00 zł
Podpisano umowę z wykonawcą robót tj. 
firma Dowbud-C. Obecnie trwają roboty 
budowlane.

Drzewa i krzewy owocowe w 
przestrzeni miejskiej

80 000,00 zł

Planowane spotkanie z autorem projektu. 
Przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej, obejmującej realizację 
projektu. 

Plenerowe przewijaki w gminie 
Wołomin *

32 000,00 zł
Wydział Inwestycji, Wydział 

Gospodarki Komunalnej
30.08.2018 r. rozpoczęły się czynności 
związane z odbiorem inwestycji.

Dziecięca matematyka dla 
przedszkolnego smyka

24 991,90 zł

Cykl 10 spotkań „Cała czwórka 
czyta dzieciom”

24 500,00 zł

Zakupiono sprzęt – krzesła i 
nagłośnienie. Od lutego 2018 roku co 
miesiąc odbywają się spotkania ze 
znanymi osobami, które czytają dzieciom.

luty 2018 (spotkania raz 
w miesiącu)

22 750,00 zł
listopad (bez lipca i 

sierpnia)

24 269,00 zł

1 zajęcia odbędą się 11 października i 
będą odbywać się w każdy czwartek do 
29.11.2018. Ze względu na remont w 
MDK zajęcia październikowe odbędą się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej w Wołominie. Komputery 
zakupione, przekazane, rozliczone. 
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18

Bądź aktywny - bądź kreatywny

OSiR / ZEASiP marzec 2018 r.

19 12.05.2018 30.11.2018

20
Festyn "Imieniny Sławka"

MDK Projekt zrealizowany 16.06.2018 16.06.2018

21
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt

Wydział Marketingu i Mediów 20.05.2018 30.11.2018

22 MDK/Wydział Marketingu i Mediów projekt  w realizacji 20.02.2018 20.12.2018

23 MDK 9.06.2018 wrzesień 2018

24
Magnolie dla Wołomina

Wydział Ochrony Środowiska Projekt w trakcie realizacji 1.05.2018 31.10.2018

25

Dźwiękodzieło

MDK 10.03.2018 listopad 2018 r.

26

Siła wieku

19.02.2018 14.12.2018

27 1.05.2018 31.10.2018

28 ZEASiP 1.05.2018  lipiec 2018 r.

29 zrealizowano 1.05.2018 9.06.2018

30 1.06.2018 7.12.2018

31

Ławka Henryka Wojciechowskiego**

6.02.2018 12.10.2018

32

Spacer z jogą

9.06.2018 15.09.2018

33
Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

MDK maj 2018 r. 15.09.2018r.

34
Kulturalny mural na MDK

zrealizowano 31.08.2018

20 000,00 zł

W marcu ruszyły pierwsze zajęcia w 
ramach projektu. Pod hasłem "Bądź 
kreatywny" zostały utworzone 3 grupy z 
podziałem wiekowym wśród dzieci i jedna 
grupa osób dorosłych. Zajęcia z dziećmi 
odbywają się w piątki w godzinach 
popołudniowych zgodnie z 
harmonogramem a zajęcia dla dorosłych 
w soboty od godz.9.00 - 12.00. W 
ramach tych zajęć prowadzone są 
warsztaty z: decoupage, origami, qulingu, 
malowania na szkle, lepienia z gliny, 
tworzenia kart okolicznościowych. 
Systematycznie dokonujemy zakupu 
materiałów potrzebnych do realizacji tych 
zajęć. Druga część projektu z WBO 
"Bądź akywny" jest realizowana z 
podziałem na dwa bloki tematyczne. W 
czwartki w godz. 18.30 - 20.00 
prowadzone są zajęcia pod hasłem - 
"zajęcia taneczne dla młodzieży". W 
ramach tych zajęć została utworzona 
grupa 24 osób, która poznaje tajniki 
tańca: nowoczesnego, towarzyskiego, 
klasycznego oraz dance fitness. W 
wybrane soboty zgodnie z 
harmonogramem w godz. 10.00 - 12.00 
prowadzone są zajęcia pod hasłem - 
"rodzinne poranki", w których mogą 
uczestniczyć całe rodziny, są to zajęcia 
ogólnorozwojowe dostosowane do 
możliwości wszystkich uczestników. 
Głównym hasłem tych zajęć jest: "Razem 
, aktywnie, wesoło".

30.11.2018r. 
(wyłączając okres 
wakacji)

Wołomińskie podróże seniorów: 
piękna nasza Polska cała

23 000,00 zł
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji 
Pierwsza wycieczka: maj 2018, ostatnia: 
wrzesień 2018

25 000,00 zł

16 500,00 zł
projekt w realizacji, zajęcia odbywają się 
w środy

II Kulturalne wtorki w Klubie Seniora 
„Słoneczna”

25 000,00 zł

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży w Lipinkach

18 000,00 zł

Najbliższe wydarzenie (Mini-piknik) 
odbędzie się 9 września w godzinach 
14:00-16:00 
(zabawa taneczna z DJ’em oraz 
warsztaty) 

22 900,00 zł

24 996,00 zł
W ramach projektu odbywają się koncerty 
i warsztaty, najbliższe wydarzenie 
odbędzie się 27 października

24 000,00 zł
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji

zajęcia odbywają się zgodnie z 
harmonogramem – dwa razy w tygodniu, 
z przerwą wakacyjną

Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja 
w Wołominie. Zazielenienie placu i 
postawienie ławek.

125 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, 
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji

Podpisano umowy z Wykonawcami. Trwa 
realizacja projektu

Ziołowy zakątek przedszkolaka – 
ekologia zaczyna się w przedszkolu 
od żywienia do sprawności fizycznej

101 139,00 zł
Podpisano umowę z wykonawcą, projekt 
jest w trakcie realizacji

Magnolie dla Obszaru Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji w Wołominie

22 900,00 zł
Wydział Ochrony Środowiska, 
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji

Lokalna sieć senioralna przy Kole 
nr 1 PZERiI

24 500,00 zł
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji

projekt w trakcie realizacji, odbyło się 
pierwsze z czterech spotkań. Kolejne 
zaplanowane do grudnia 2018 r.

79 318,37 zł
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji
Zakończenie prac szacowane na przełom 
września/października br.

2 000,00 zł
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji

Projekt w realizacji, zajęcia odbywają się 
w wybrane soboty w parku im. Bohdana 
Wodiczki

25 000,00 zł
projekt jest przygotowany -  zostanie 
zrealizowany 15.09.2018 r.

25 000,00 zł
Wydział Planowania Rozwoju i 

Rewitalizacji
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