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Konsultacje społeczne 2018
Lp.

Zarządzenie Burmistrza Wołomina

Czego dotyczyły

1

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r.

projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 20172020 z perspektywą do 2024 roku

zbieranie uwag: pisemnych oraz ustnych
do protokołu podczas spotkań
indywidualnych

2

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 03.01.2018 r.

projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia

zbieranie pisemnych uwag

3

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 03.01.2018 r.

projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

zbieranie pisemnych uwag

4

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 15.01.2018 r.

projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2018 r.

zbieranie pisemnych uwag

5

-

modernizacja dróg – ul. Batalionu Parasol i Kresowa do ul. Partyzantów

spotkanie konsultacyjne

6

Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 02.02.2018 r. projekt Programu Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin na lata 2018-2023

7

Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 05.02.2018 r. zmiana Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

8

Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 06.02.2018 r. projekt Regulaminu 'Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych"

9

-

reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta - powołanie nowej Rady i
ustanowienie nowego statutu

Forma konsultacji

zbieranie pisemnych uwag
zbieranie pisemnych uwag, punkt
konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne
zbieranie pisemnych uwag, punkt
konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne
spotkanie konsultacyjne

10

projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 08.03.2018 r.
zbieranie pisemnych uwag
przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

11

projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
Zarządzenie nr 99A/2018 z dnia 15.03.2018 r.
zbieranie pisemnych uwag
przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
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12

13
14
15

16

projekt zmiany Uchwały Nr XXIX-160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z
dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych
Zarządzenie nr 168/2018 z dnia 17.05.2018 r. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za
zbieranie pisemnych uwag
osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
-

opracowanie projektu „Programu ograniczenia niskiej emisji”
projekt uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach
Zarządzenie nr 231/2018 z dnia 19.07.2018 r.
pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
-

ankieta
zbieranie pisemnych uwag

Program współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi w 2019
formularz
roku

projektu zmiany Uchwały Nr XXIX-160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z
dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych
Zarządzenie nr 239/2018 z dnia 31.07.2018 r. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za
zbieranie pisemnych uwag
osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

17

brak

Wprowadzenie ograniczeń w zakresie dystrybucji alkoholu na terenie gminy
Wołomin

ankieta

18

brak

projekt planu miejscowego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy
ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów
miejscowych

wyłożenie do publicznego wglądu projektu
planu, dyskusja publiczna, zbieranie
pisemnych uwag

19

brak

projekt planu miejscowego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy wyłożenie do publicznego wglądu projektu
ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w
planu, dyskusja publiczna, zbieranie
Wołominie
pisemnych uwag

20

projekt uchwały w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin wysokości
stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę,
Zarządzenie nr 258/2018 z dnia 23.08.2018 r. funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków ich
przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokości i warunków wypłacania nagród

zbieranie pisemnych uwag

zbieranie pisemnych uwag, punkt
konsultacyjny

21

-

projekt WBO „Program ławka”, edycja 2019

22

-

wyłożenie do publicznego wglądu projektu
projekt planu miejscowego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami
planu, dyskusja publiczna, zbieranie
Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym
pisemnych uwag

23

-

wyłożenie do publicznego wglądu projektu
projekt planu miejscowego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6planu, dyskusja publiczna, zbieranie
go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną – w zakresie terenu 1MW/U
pisemnych uwag
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