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WSTĘP 

 
Szanowni Państwo, 
 
z satysfakcją przedstawiam Państwu „Raport o stanie gminy Wołomin za 2020 rok”. Był to rok zupełnie 
inny od wszystkich, rok epidemii i wielu niecodziennych decyzji. Nie zmieniło się jedno, pomimo 
wyzwań nowej rzeczywistości, konsekwentnie realizowaliśmy długofalową strategię rozwoju gminy, 
która uplasowała nas w czołówce najlepiej rozwijających się samorządów i dała nam 11  miejsce  
(na 874)  w prestiżowym Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". 
Rok 2020 był dobrym czasem dla inwestycji. Zakończyliśmy budowę nowoczesnego przedszkola przy 
SP nr 7 w Wołominie. Rozbudowaliśmy SP w Zagościńcu. Zbudowaliśmy komfortowy parking „Parkuj  
i Jedź” oraz przebudowaliśmy ul. Przytorową w Duczkach. Wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 
kilometry gminnych dróg oraz rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego węzła komunikacyjnego – 
centrum przesiadkowe w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego, które stanie się prawdziwym sercem 
komunikacyjnym miasta. 
Dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych przyspieszyliśmy tempo realizacji inwestycji 
i ich liczbę. Nie zapomnieliśmy też o bezpieczeństwie i komforcie życia mieszkańców. Doświetliliśmy 
kolejne przejścia dla pieszych i założyliśmy nowe tereny zieleni. Łącznie posadziliśmy prawie 235 szt. 
drzew, prawie 334 szt. krzewów oraz rabaty różane o łącznej powierzchni 1294 m2. 
Pamiętaliśmy również o wsparciu sportu, oświaty i usług społecznych. Utrzymaliśmy dopłaty  
do Biletu Metropolitalnego na najwyższym możliwym poziomie, otworzyliśmy Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla dorosłych niepełnosprawnych oraz utrzymaliśmy dofinansowania dla klubów 
sportowych. Wszystkie gminne szkoły podstawowe objęliśmy programami edukacyjnymi w ramach 
których placówki otrzymały dodatkowy sprzęt elektroniczny. Strategiczny, realizowany od kilku lat 
plan rozwoju szkół pomógł nam sprawnie przejść przez etap nauczania zdalnego. 
Wiele wydarzyło się też w zakresie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Wołominie. Wdrożone aplikacje,  
e-usługi i portale komunikacji z Urzędem już na stałe usprawnią naszą współpracę z mieszkańcami. 
Praca z mieszkańcami i dla mieszkańców przyniosła w 2020 roku, wiele dobrego. Poczucie wspólnoty  
i lokalna solidarność była widoczna w każdym aspekcie naszej lokalnej rzeczywistości. Dzięki 
zaangażowaniu urzędników, mieszkańców i organizacji samorządowych nasza społeczność została 
dostrzeżona i nagrodzona w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu zdobywając nagrodę główną 
w kategorii „Wolontariat w czasie epidemii”. To wyróżnienie dla całej społeczności z którego jestem 
ogromnie dumna. 
Dumna jestem również z urzędników z którymi współpracuję na co dzień.   
Dzięki  ich zaangażowaniu, pracowitości i zaangażowaniu osiągamy ponadprzeciętne wyniki i wiem,  
że razem możemy zrealizować każdy z wyznaczonych celów. Bardzo dziękuję wszystkim 
współpracownikom i urzędnikom za kolejny rok wytężonej pracy dla dobra naszej gminy. 
Projekty opisywane na łamach raportu to praca zespołowa wspólny sukces tych, którym leży na sercu 
dobro gminy. Treść raportu uzmysławia nam zakres i skalę zmian, jakie zaszły w naszej Małej 
Ojczyźnie.   
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Wołomin, do 
wnikliwej lektury dokumentu. 
 
 

Burmistrz Wołomina 
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GMINA WOŁOMIN 

 
Gmina Wołomin jest aktywnym członkiem różnych związków, do których przynależność 
dostarcza wymiernych korzyści na wielu płaszczyznach funkcjonowania. Do najważniejszych 
możemy zaliczyć:  

▪ Związek Miast Polskich (Burmistrz Elżbieta Radwan jest członkiem Zarządu) 
▪ Stowarzyszenie Metropolia Warszawa  
▪ LGD „Równiny Wołomińskiej” 
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MIASTO WOŁOMIN  

Wołomin dzieli się na 13 osiedli. 
 

 
 
 

Na kilku wołomińskich osiedlach działają Rady Osiedlowe 
 

Osiedle Przewodniczący/-a 

Wołominek MAŁGORZATA PRAWDZIC-SZCZAWIŃSKA 

Sławek MICHAŁ JANIAK 

Sosnówka DARIUSZ KUPIEC 

Partyzantów RAFAŁ GWARA 

Sławek-Nowa Wieś MARTA RYSZAWY 

Wileńska Z-CA JACEK MOŚCICKI 

  

1. Wołominek 

2. Nafta 

3. Sławek 

4. Nowa Wieś 

5. Sosnówka 

6. Lipińska 

7. Centrum 

8. Wileńska 

9. Polna-Asnyka 

10. Kolonia Gródek 

11. Niepodległości 

12. 1 Maja 

13. Partyzantów 
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OBSZARY WIEJSKIE 

Dzielą się na 15 sołectw. 

 

  

 Sołectwo Sołtys 

1. Czarna Natalia Miecznikowska Amin 

2. Duczki Monika Sałańska 

3. Helenów Anastazja Iwanowska 

4. Mostówka brak (do sierpnia 2020 r. sołtysem była Balbina 

Pokrzywnicka) 

5. Stare Grabie Daniel Krzemiński 

6. Nowe Grabie Stanisław Bożedaj 

7. Lipinki Urszula Zych 

8. Stare Lipiny Radosław Ufnal 

9. Nowe Lipiny Stanisław Dol 

10. Majdan Alina Rzempołuch 

11. Leśniakowizna Wiesława Ludwiniak 

12. Ossów Janina Kacprzak 

13. Turów Dariusz Kapica 

14. Zagościniec Zbigniew Górski 

15. Cięciwa Kazimierz Dąbrowski 



Strona | 7   | RAPORT O STANIE GMINY WOŁOMIN ZA 2020 R. 

MIESZKAŃCY GMINY WOŁOMIN 

 

 
 
Ogólna liczba mieszkańców w porównaniu z rokiem 2019 zmalała o 257 osób. Na przestrzeni 
lat 2018-2020 liczba ludności w gminie Wołomin spada. Wzrosła liczba mieszkańców na 
obszarach wiejskich gminy Wołomin – względem roku 2019 takich osób jest o 46 więcej. Liczba 
mieszkańców miasta Wołomin spadła o 303. 

 

Rok 
Liczba ludności  

w Gminie Wołomin 
Liczba ludności  

w mieście Wołomin 
Liczba Ludności na obszarach 

wiejskich gminy Wołomin 

2018 49 723 35 423 14 300 

2019 49 591 35 263 14 328 

2020 49 334 34 960 14 374 
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JAK FUNKCJONUJE GMINA 

 

  



Strona | 9   | RAPORT O STANIE GMINY WOŁOMIN ZA 2020 R. 

RADA MIEJSKA W WOŁOMINIE 

Radę Miejską tworzy 21 radnych. 

 Imię i Nazwisko Funkcja 
Okręg 

Wyborczy 

1. Katarzyna Pazio Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej  

Nr 1 

2. Edyta Babicka Radna Rady Miejskiej  Nr 1 

3. Marek Górski Przewodniczący Rady Miejskiej  Nr 1 

4. Beata Gomse Radna Rady Miejskiej  Nr 1 

5. Ryszard Madziar Radny Rady Miejskiej  Nr 1 

6. Agnieszka Koza Radna Rady Miejskiej  Nr 1 

7. Aneta Adamus Radna Rady Miejskiej  Nr 2 

8. Andrzej Fuśnik Radny Rady Miejskiej  Nr 2 

9. Robert Kobus Radny Rady Miejskiej  Nr 2 

10. Marcin Godlewski Radny Rady Miejskiej  Nr 2 

11. Magdalena Zych Radna Rady Miejskiej  Nr 2 

12. Agata Bochenek Radna Rady Miejskiej  Nr 3 

13. Karol Cudny Radny Rady Miejskiej  Nr 3 

14. Wojciech Plichta Radny Rady Miejskiej  Nr 3 

15. Krzysztof Rembelski Radny Rady Miejskiej  Nr 3 

16. Maria Wytrykowska (do 28.04 2020r.) 

Paweł Kocik (od 28 maja 2020 r.) 

Radny Rady Miejskiej  Nr 3 

17. Janusz Mirowski Radny Rady Miejskiej  Nr 4 

18. Paweł Rozbicki (do dnia 21.12.2020r.) 

Urszula Zofia Wiśniewska 

Radny Rady Miejskiej  Nr 4 

19. Bogdan Sawicki Radny Rady Miejskiej  Nr 4 

20. Piotr Sikorski Radny Rady Miejskiej  Nr 4 

21. Kazimierz Tarapata Radny Rady Miejskiej  Nr 4 
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Żeby usprawnić pracę Rady podzielona jest ona na 6 stałych komisji.   
 

 
 
Rada Miejska w Wołominie w odbyła 26 sesji, w tym: 

▪ 23 zwyczajne, 
▪ 3 nadzwyczajne, 
▪ liczba podjętych uchwał: 185 
▪ liczba posiedzeń komisji: 66. 

 
Uchwały podjęte w roku 2020 zostały zrealizowane w 85%. Pozostała część uchwał dotyczy 
działań lub programów, które mają być realizowane w latach 2021 i przyszłych. Organy 
nadzorujące prawidłowość uchwał nie stwierdziły nieważności żadnej uchwały.  
 
Wykaz uchwał podjętych w 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zasób mieszkaniowy gminy 847 lokale mieszkalne mieszczące się w 116 budynkach.  
W 2020 r. podpisano 48 umów najmu na lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie gminy.  
21 mieszkań pozostawało niezasiedlonych (trwała procedura ich zasiedlania lub były w złym 
stanie technicznym). 
53 sprawy o należność lub przeciwko najemcom zalegającym w opłatach czynszu za najem 
lokalu skierowano na drogę postępowania sądowego. 
W 25 mieszkaniach, mieszczących się w 20 budynkach dokonano remontu: 

– wymiana instalacji elektrycznych w 10 lokalach; 

– wymiana stolarki okiennej w 9 lokalach, 

– wymiana stolarki drzwiowej w 4 lokalach; 

– doprowadzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 4 lokalach; 

– wymiana i wzmocnienie podłóg w 5 lokalach. 
Wykonano remonty budynków, w zakresie: 

– remonty dachów, kominów i rynien w 6 budynkach; 

– montaż ław kominiarskich w 2 budynkach; 

– budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do jednego budynku. 
Sprzedano 10 mieszkań za łączną kwotę 372 499,66 zł.  
 
 
 

GRUNTY KOMUNALNE 

Grunty komunalne w 2020 – 190,8465 ha, dla porównania w 2019 – 180,6002 ha. 
Na przestrzeni roku 2020 stan posiadania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
Gminy Wołomin zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb 
wynikających z funkcjonowania gminy. Gmina Wołomin zwiększyła stan posiadania gruntów o 
10,2463 ha w wyniku obrotu nieruchomościami oraz zmian przepisów o finansach publicznych.  
Dochodami z majątku gminy są wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat 
za wieczyste użytkowanie gruntów, jak i opłat za przekształcenia prawa wieczystego 
użytkowania gruntów na własność oraz z dochodów ze sprzedaży. Dochody z majątku gminy 
2020 r. wyniosły 1 950 339,65 zł. 
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FINANSE 

Budżet gminy 

Budżet Gminy Wołomin na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie 
Nr XVI-189/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku.  

 
Plan i wykonanie budżetu Gminy Wołomin na rok 2020 

Lp. Treść 
Plan na 

01.01.2020 r. 
[zł] 

Zmiana w 
ciągu roku 

[zł] 

Plan na 
31.12.2020 r. 

[zł] 

Wykonanie na 
dzień 31.12.2020 

r. [zł] 

Wykonanie 
planu na 

dzień 
31.12.2020 r. 

[%] 

1 2     3 4   

1. Dochody 279 835 201 5 670 490 285 505 691 279 484 869,17 97,89% 

 1.1 Dochody 
bieżące 

265 555 580 13 241 363 278 796 943 272 983 976,18 97,91% 

 1.2 Dochody 
majątkowe 

14 279 621 -7 570 873 6 708 748 6 500 892,99 96,90% 

2. Wydatki 279 487 395 16 116 453 295 603 848 277 725 761,22 93,95% 

 2.1 Wydatki bieżące 253 037 256 21 807 059 274 844 315 257 289 361,96 93,61% 

 2.2 Wydatki 
majątkowe 

26 450 139 -5 690 606 20 759 533 20 436 399,26 98,44% 

3. Nadwyżka/defic
yt 

347 806 -10 445 963 -10 098 157 1 759 107,95 0 

4. Przychody 7 652 194 8 859 904 16 512 098 16 483 385,09 99,83% 

 4.1 Kredyty i 
pożyczki 

652 194 - 623 481 28 713 0 0 

 4.2 Papiery 
wartościowe 

7 000 000 6 000 000 13 000 000 13 000 000 100,00% 

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

0 3 483 385 3 483 385 3 483 385,09 100,00% 

5. Rozchody  8 000 000 -1 586 059 6 413 941 6 413 941 100,00% 

 5.1 Spłaty kredytów 
i pożyczek 

8 000 000 -5 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00% 

5.2 Inne cele 0 3 413 941 3 413 941 3413941,0 100,00% 
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Dochody 

 
 
Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2020 rok przedstawia się następująco: 

Dochody majątkowe w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 

DZIAŁ TREŚĆ PLAN 
DOCHODY 

WYKONANE  

UDZIAŁ 
WYKONANYCH 
DOCHODÓW W 

DOCHODACH 
OGÓŁEM 

010 Rolnictwo i łowiectwo 19 412,00 19 410,75 0,01 

020 Leśnictwo 0,00 998,78 0,00 

600 Transport i łączność 1 895 017,00 1 900 643,71 0,68 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 009 853,00 4 685 284,02 1,68 

710 Działalność usługowa 39 650,00 21 814,01 0,01 

750 Administracja publiczna 1 154 203,00 1 147 093,51 0,41 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 329 844,00 286 394,18 0,10 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 237 314,00 244 878,13 0,09 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 103 964 952,00 100 425 320,09 35,93 

758 Różne rozliczenia 61 169 656,00 61 168 376,70 21,89 

801 Oświata i wychowanie 6 183 687,00 6 465 027,11 2,31 

851 Ochrona zdrowia 31 718,00 21 340,34 0,01 

852 Pomoc społeczna 5 472 393,00 5 664 341,51 2,03 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 20 701,00 0,59 0,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 178 185,00 166 842,16 0,06 

855 Rodzina 81 743 141,00 81 754 731,96 29,25 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 15 937 365,00 13 525 609,97 4,84 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 0,00 13 828,61 0,00 

926 Kultura fizyczna 2 118 600,00 1 972 933,04 0,71 

Plan dochodów: 285 505 691 zł

Wykonanie dochodów: 279 484 869 zł

Odsetek wykonania planu: 97,89%
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RAZEM 285 505 691,00 279 484 869,17 100,00 

 
 

Wydatki 

 
 
Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2020 rok przedstawia się następująco: 

Wydatki w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 

DZIAŁ TREŚĆ PLAN 
WYDATKI 

WYKONANE  

UDZIAŁ 
WYKONANYCH 
WYDATKÓW W 

WYDATKACH 
OGÓŁEM 

010 Rolnictwo i łowiectwo 22 238,00 22 183,92 0,01 

020 Leśnictwo 9 000,00 0,00 0,00 

600 Transport i łączność 25 853 381,00 23 431 918,35 8,44 

630 Turystyka 5 000,00 0,00 0,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 457 744,00 2 283 358,03 0,82 

710 Działalność usługowa 929 900,00 542 770,73 0,20 

750 Administracja publiczna 19 125 370,00 17 108 074,74 6,16 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 329 844,00 286 394,18 0,10 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 3 657 685,00 3 241 172,37 1,17 

757 Obsługa długu publicznego 3 800 000,00 3 058 097,80 1,10 

758 Różne rozliczenia 649 000,00 209,01 0,00 

801 Oświata i wychowanie 97 931 074,00 91 627 938,35 32,99 

851 Ochrona zdrowia 1 139 468,00 993 789,00 0,36 

852 Pomoc społeczna 16 746 534,00 16 153 245,10 5,82 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 665 406,00 643 647,25 0,23 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 711 226,00 1 440 339,13 0,52 

855 Rodzina 82 431 646,00 82 410 728,60 29,67 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 25 659 994,00 24 175 025,75 8,70 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 4 430 434,00 4 389 177,61 1,58 

Plan wydatków: 295 603 848 zł

Wykonanie wydatków: 277 725 761 zł

Odsetek wykonania planu: 93,95%
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926 Kultura fizyczna 7 048 904,00 5 917 691,30 2,13 

RAZEM 295 603 848,00 277 725 761,22 100,00 

 
 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę 10 297 149,00 zł, 
w tym 3 413 941,00 zł to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

  

Jednostka 
wysokość pozyskanych w 2020 

roku środków zewnętrznych 

Urząd Miejski w Wołominie 7 361 770,01 zł  

Samorządowa Instytucja Kultury Ossów 62 250,00 zł  

Ośrodek Pomocy Społecznej 996 851,00 zł  

Miejska Biblioteka Publiczna  22 385,00 zł  

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich 58 000,00 zł  

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 42 480,00 zł  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1 753 412,99 zł  

 
Szczegółowe zestawienie pozyskanych w 2020 roku środków zewnętrznych znajduje się 

w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.  
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Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw na 
wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku zrealizowano: 
 

Sołectwo Przeznaczenie Kwota 

Majdan remont wiat przystankowych 4200,00 zł 

 
zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu kosa spalinowa, 
dmuchawa 

275,92 zł 

Cięciwa Materiały eksploatacyjne i akcesoria do podkaszarki 494,44 zł 

 ogrodzenie placu zabaw 4499,96 zł 

 zakup altany i meblami 11 100,00 zł 

Helenów kosze na śmieci 4 000,00 zł 

Zagościniec kosze na śmieci 2 000,00 zł 

Ossów  podkaszarka 2629,00 zł 

 modernizacja miejsca rekreacyjno-piknikowego 6000,00 zł 

 doposażenie i wymiana urządzeń na placu zabaw 22 783,00 zł 

Nowe Lipiny tablice ogłoszeniowe 2952,00 zł 

Mostówka  doposażenie placu integracyjnego 2 709,66 zł 

 

przygotowanie terenu pod plac zabaw (ogrodzenie 
terenu, zakup plandeki ochronnej na altanę na placu 
zabaw) 

10 910,00 zł 

 zakup ławki na przystanek autobusowy 600,00 zł 

Duczki monitoring placu zabaw 6 458,00 zł 

 tablica informacyjna z planem sołectwa 200,00 zł 

 tablice ogłoszeń 1 873,30 zł 

Leśniakowizna doposażenie placu zabaw 3 000,00 zł 

Lipinki  zakup namiotów oraz flag narodowych Polski 6 930,00 zł 

Stare Grabie zakup flag narodowych 4 345,21 zł 
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Majątek gminy Wołomin 

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin 

 
2. Obrót gruntami gminnymi: 
- nieruchomości gruntowe 
W 2020 r. przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 6,6611 ha, a zbyto grunty 
o pow. 0,2428 ha. Powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 6,4183 ha w 
odniesieniu do dróg gminnych i zmniejszyła o 0,2428 ha w odniesieniu do pozostałych 
gruntów.  
 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości – plan 1 500 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 1 296 838,12 zł 
(86,46%). 
W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano 6 nieruchomości. 
 
Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych: 875 617,40 zł netto. 
 
3. Dzierżawa i najem 
Gmina Wołomin była stroną ponad dwustu umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy 
terenów będących własnością bądź znajdujących się w posiadaniu Gminy Wołomin. Bilans 
ww. umów jest podobny do bilansów z poprzednich lat.  
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego - plan 460 000 zł; dochody zrealizowano na kwotę 292 165,94 zł (63,51 %).  
 
4. Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
Gmina była właścicielem 19,3198 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie 
wieczyste. W 2020 r. gmina posiadała 30,74 ha gruntów przekazanych w trwały zarząd. 
Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie. 
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5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi 
Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi wynosi 217,64 ha, z 
czego na około 148,16 ha gmina nie posiada tytułu własności. Gmina uzyskała tytuł 
własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 6,6611 ha. 
Kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy (na podst. ustawy o 
gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
inwestycji w zakresie dróg publicznych) wyniosła 1 513 696 zł i nie przekroczyła założeń 
budżetowych w opisanym zakresie.  
 
6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
wykonywania posiadania 
2 164 797,61 zł, w tym: 
– opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 281 945,50 zł 
– dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 444 284,18 zł 
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 141 729,81 zł 
– odpłatne nabycie nieruchomości - 1 296 838,12 zł 
 
7. Długoterminowe aktywa finansowe  
Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest 
udziałowcem wyniosła 104 498 600,00 zł. 
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INFRASTRUKTURA MIEJSKA – utrzymanie, modernizacja 

Place zabaw  

 
 
Miasto - 15 placów zabaw 

1. Wołomin, ul. Moniuszki 
2. Wołomin, ul. Partyzantów, 
3. Wołomin, ul. Czwartaków 
4. Wołomin, ul. Kopernika 
5. Wołomin, ul. Wiosenna/Żółkiewskiego 
6. Wołomin, ul. Wiosenna, Konopnickiej 
7. Wołomin, ul. Kobyłkowska 
8. Wołomin, ul. Warszawska 
9. Wołomin, ul. Reja/Kościelna 
10. Wołomin, ul. Błotna 
11. Wołomin, ul. Sikorskiego/Wileńska 
12. Wołomin, ul. Orwida (OSiR) – siłownia  
13. Wołomin, ul. Głowackiego (zakątek pod dębami) – siłownia 
14. Wołomin, ul. Armii Krajowej (teren przedszkola nr 10) 
15. Wołomin, ul. Nałkowskiego (park przy Muzeum) 

 
Sołectwa - 15 placów zabaw  

1. Majdan ul. Wyszyńskiego 
2. Ossów/ Szkoła ul. Matarewicza 
3. Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza 
4. Lipinki ul. Klonowa 
5. Zagościniec ul. Szkolna/100 lecia (szkoła) 
6. Mostówka 
7. Nowe Lipiny ul. Pogodna 
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8. Nowe Lipiny ul. Rolna 
9. Stare Lipiny ul. Kwitnąca 
10. Stare Grabie ul. Cichorackiej (szkoła) 
11. Nowe Grabie ul. Ręczajska 
12. Czarna ul. Witosa (szkoła) 
13. Duczki ul. Miła 4 
14. Duczki ul. Szosa Jadowska (szkoła) 
15. Cięciwa ul. Wyszyńskiego 

 
 
Ponadto w 2020: 
- wykonano dokumentację projektową „Nowego placu zabaw przy Wołomińskiej Pływalni” 
(Społeczne Wnioski 2020), 
- zakupiono podwójną huśtawkę wahadłową na plac zabaw w Nowych Lipinach przy 
ul. Rolnej*, 
- ogrodzono teren pod plac zabaw w Mostówce*, 
- wykonano monitoring na placu zabaw w Duczkach*, 
- doposażono plac zabaw w Leśniakowiźnie*. 
 
* - działania sfinansowane z funduszu sołeckiego 
 

MSI (Miejski System Informacji) - tablice z nazwami ulic  
40 000,00 zł 

Wykonanie, montaż i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic, placów i skwerów na terenie miasta 
i gminy Wołomin. 
  

Wiaty przystankowe 
11 000 zł 

Czyszczenie wiat przystankowych, remonty w zakresie uzupełnienia brakujących elementów, 
które uległy zniszczeniu np. na skutek wandalizmu (m.in. wstawiano elementy ścian bocznych, 
dachów, malowano ławki wewnątrz wiat, usuwano graffiti, uzupełniano deski w ławkach, 
malowano konstrukcje wiat, usuwano porosty z zadaszeń).  
 

Ławki, kosze, słupy i tablice informacyjne (działania poza Programem Ławka) 
12 000,00 zł  

- remont 26 sztuk ławek (szlifowanie, malowanie, wymianę uszkodzonych desek), 
- zakup i wymianie wkładów do koszy, 
- wymiana płyt tylnych OSB tablic informacyjnych. 
Drobne prace konserwacyjne i związane z utrzymaniem czystości zlecane były pracownikom 
WGK. 
 

Pomniki i miejsca pamięci 
18 000 zł 

W ramach utrzymania estetyki pomników i miejsc pamięci realizowane były prace w zakresie 
utrzymania porządkowania otoczenia tych miejsc, w tym dbanie o nasadzenia. Jednocześnie 
wymieniano i wieszano flagi z okazji świąt i rocznic: 
- wykonano remonty 5 masztów, 
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- kupiono i zamontowano 2 maszty przy Pomniku Obrońcom Ojczyzny 1920 roku na skwerze 
Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Wołominie przy ul. Warszawskiej. 
 
W ramach utrzymania pomników wykonano: 
- czyszczenie pomnika Papieża Jana Pawła II na Placu 3- go Maja w Wołominie, 
- czyszczenie granitu pod ławkorzeźbą Zofii Nałkowskiej przy ul. Kościelnej/Legionów, 
- remont Krzyża przy Placu 3- go Maja w Wołominie. 
 

 

INWESTYCJE I REMONTY 

▪ Drogi 
Zakończono roboty budowlane 6 ulic: 
- Długa w Duczkach 
- Kurkowa  
- Zielona i odcinek Legionów (od Zielonej do Wołomińskiej) 
- Przytorowa w Duczkach (odcinek od Willowej do Kolorowej) 
- Rolna w Nowych Lipinach 
- droga dojazdowa do Os. Niepodległości 
 
Zaprojektowano 3 ulice: 
- Andersa 
- Batalionów Chłopskich (Nowe Lipiny)  
- Kleeberga i Bohatyrowicza 
 
Kontynuowano prace projektowe 12 ulic: 
- Duczkowska  
- Kochanowskiego 
- Piastowska w Zagościńcu 
- Legionów (od 1 Maja do Wołomińskiej) 
- Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) 
- Nagórna 
- Niska w Nowych Lipinach 
- Polska 
- Tramwajowa w Zagościńcu 
- Żółkiewskiego i Waryńskiego 
- droga łącząca Szosę Jadowską z Krzyżową 
- ciąg pieszo rowerowy wzdłuż DW 634 w Duczkach i Starych Grabiach 
 
Podpisano umowy na roboty budowlane 2 ulic: 
- ciąg pieszo – rowerowy w ul. Kolejowej (na odcinku od Sasina do Sikorskiego) 
- Żelazna - Centrum przesiadkowe  
 

▪ Inne inwestycje: 
- przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu 
Inwestycja polegała na rozbudowie szkoły o 8 oddziałów dla 192 dzieci. 
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Zakończono roboty budowlane  rozpoczęte w 2018 roku (w 2020: roboty wykończeniowe, 
instalacyjne, dostawa wyposażenia i prace związane z zagospodarowaniem terenu). Obiekt 
przekazano do użytkowania. 

Wartość całkowita inwestycji 6 380 301,28 zł. 

 
- budowa przedszkola przy SP 7 w Wołominie 
Zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2018 roku (w 2020: roboty wykończeniowe, 
instalacyjne, dostawa wyposażenia i prace związane z zagospodarowaniem terenu). Obiekt 
przekazano do użytkowania. 
Wybudowano przedszkole dla 200 dzieci składające się z 8 oddziałów przedszkolnych. 
 
- budowa boiska na terenie SP w Starych Grabiach, 
- budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec, 
- modernizacja nawierzchni przy wejściu do ZSP w Duczkach, 
- modernizacja wejścia do MBP – filia Os. Niepodległości. 
 

▪ Inne działania: 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacja budynku MDK 
Inwestycja zapewnieni dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich), a także ułatwi korzystanie z domu kultury osobom starszym, matkom z 
wózkami dziecięcymi etc. Przedmiotowa inwestycja będzie pierwszym etapem procesu 
pełnego dostosowywania obiektu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 
 
- dokumentacja projektowa do Społecznego Wniosku „Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin”, 
- decyzja na remediację terenu po starym basenie i po oczyszczalni, 
 - aktualizacja kosztorysu domu komunalnego. 
 

▪ Doświetlanie przejść dla pieszych 
- na skrzyżowaniu ulic Kleeberga/Tęczowa w Wołominie, ulic Batorego/Tęczowa w Wołominie, 
ulic Kościelna/Mieszka I w Wołominie, 
 
- na ulicy Wiosennej w Lipinkach przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Piaskową i ul. 
Słoneczną oraz na skrzyżowaniu ulicy Lipińskiej (DP 4361W) i ulicy Prądzyńskiego w Wołominie, 
 
- zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych w ramach wyodrębnionych środków na 
sołectwa w roku 2020. Sołectwo Zagościniec, ul. 100-lecia (przy Rondzie od strony 
miejscowości Helenów), 
 
Zagościniec, ul. 100-lecia (przy Rondzie jadąc od strony stacji kolejowej) 
 
Doświetlenie przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach: 
- Wołomin, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Partyzantów; 
- Wołomin, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Kurkowa. 
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OŚWIATA I EDUKACJA   

 
 

Wysokość wydatków ogółem z budżetu Gminy na oświatę, 
w tym: 

94 722 662,00 zł 

wydatki bieżące 87 511 109,00 zł 

wydatki majątkowe 7 211 554,00 zł 

wysokość dochodów  63 221 932,11 zł 

subwencja 56 756 905,00 zł 

pozostałe dochody (w tym dotacje z budżetu państwa) 6 465 027,11 zł 

Różnica pomiędzy dochodami I wydatkami -31 500 729,89 zł 

 

Szkoły i przedszkola publiczne  

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie 
2. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Jana Pawła II i  III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie 
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie 
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP 

w Wołominie 
6. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie 
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi 

w Wołominie 
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej 
9. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach 
10. Szkoła Podstawowa  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu 
11. Szkoła Podstawowa  im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie 
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach, w skład którego wchodzą: Szkoła 
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Podstawowa im. Jana PawLa II i Przedszkole im. Pszczółki  Mai  
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie, w skład którego wchodzą: Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole im. Małych Odkrywców  
14. Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie 
15. Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie 
16. Przedszkole nr 6 im. Bajka w Wołominie 
17. Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie 
18. Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie 
19. Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie 

 
Przedszkola publiczne 
Prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną inną niż gmina. Zapewniają miejsca dla około 
600 dzieci.  Otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości 100% podstawowej kwoty 
dotacji. 

1. Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” 
2. Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z oddziałami integracyjnymi 
3. Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”  
4. Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki” 
5. Przedszkole Publiczne „Bambi” – Lipinki 
6. Przedszkole Publiczna „Bambi” – Duczki  

 

Niepubliczne placówki oświatowe 

Uzupełnieniem sieci publicznych szkół i przedszkoli są niepubliczne szkoły, przedszkola 
i punkty przedszkolne działające na terenie Gminy Wołomin, które otrzymują dotacje 
z budżetu Gminy.  
 
Przedszkola  
Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu gminy 
w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji.  

1. Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” – Wołomin, ul. Kurkowa  
2. Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” – Wołomin, ul. Geodetów 
3. Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” I Oddział Integracyjnego Centrum 

Oświatowego Sp. z o.o. Sp. k.   
4. Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek”    
5. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Pszczółka Maja” 
6. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”  
7. Wąska 22. Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo-Językowe  
8. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”  
9. Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum”  
10. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Abc...”  
11. Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” 
12. Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” 
13. Niepubliczne Przedszkole „ASQlandia”  

 
Punkty przedszkolne  
Niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu 
gminy w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji. 
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1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka”  
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk”  
3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha”  
4. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia”  
5. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ”  
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”  
7. Vitautia  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Do Zadań Specjalnych 

 
Szkoły  
Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują dotację na 
każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego 

1. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 
2. Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Novum 
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Proeducado 

 

Oświata Gminy Wołomin w liczbach 

Stan organizacji szkół wraz z oddziałami 

Nazwa szkoły 

Rok szkolny   
2019/2020 

Rok szkolny 
2020/2021 

Oddziały 
Liczba 

uczniów 
Oddziały 

Liczba 
uczniów 

I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie 16 425 16 439 

III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie 18 544 18 549 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołominie 8 183 6 140 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie 19 432 19 424 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie 17 390 17 374 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie 31 645 32 657 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w  
Wołominie 

27 579 25 561 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie 43 956 45 969 

Szkoła Podstawowa w Czarnej 13 261 14 280 

Szkoła Podstawowa w Duczkach 20 424 22 421 

Szkoła Podstawowa  w Starych Grabiach 9 113 9 109 

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu 19 418 19 425 

Szkoła Podstawowa w Ossowie 7 57 8 67 

Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie 8 178 8 166 

ogółem 255 5605 258 5581 
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Nazwa 
przedszkola 

Rok szkolny   2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów (w 
tym uczniowie z 
orzeczeniem o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego) 

Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów 
(w tym 
uczniowie z 
orzeczeniem o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego) 

Oddziały 
integracyjne 

14 262 (56) 13 237 (57) 

Oddziały sportowe 18 386  18 322 

 
Stan organizacji przedszkoli wraz z oddziałami 

Nazwa przedszkola Rok szkolny   2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Oddziały Liczba dzieci Oddziały Liczba dzieci 

Przedszkole nr 2 7 175 7 169 

Przedszkole nr 5 5 131 5 117 

Przedszkole nr 6 5 125 8 189 

Przedszkole nr 8 3 75 3 75 

Przedszkole nr 9 8 188 7 169 

Przedszkole nr 10 5 125 5 125 

Przedszkole w Duczkach 8 186 8 196 

Przedszkole w Leśniakowiźnie 4 96 4 98 

ogółem 45 1100 47 1138 

Gmina Wołomin zapewniła miejsce w przedszkolu każdemu dziecku zgłoszonemu podczas 
postępowania rekrutacyjnego.   
 
Dowóz uczniów do szkół 
- 2019/2020 - dowóz dla 66 uczniów,  
- 2020/2021 – dowóz dla 42 uczniów. 
Uczniowie niepełnosprawni 
- 2019/2020 - dowóz lub zwrot kosztów przejazdu dla 92 uczniów,  
- 2020/2021 – dowóz lub zwrot kosztów przejazdu dla 89 uczniów. 
Koszty dowozu zostały pokryte w 100% ze środków własnych Gminy Wołomin. 
 
 

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach 

2019/2020: 642 nauczycieli (552,9 etatów) oraz 251 pracowników administracji  i obsługi 
(220,35 etatów), 
2020/2021: 673 nauczycieli (571,89 etatów) oraz 271 pracowników administracji i obsługi 
(251,25 etatów). 
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Subwencja oświatowa 

Pierwotnie naliczona przez Ministerstwo Finansów subwencja wyniosła 55 923 681,00 zł. 
Gmina Wołomin wnioskowała o zwiększenie subwencji w zakresie:  

▪ wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  
z przedmiotów przyrodniczych w kwocie 75 000,00 zł, dofinansowanie otrzymała Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie, 
▪ doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach na kwotę 
30 604,00 zł w  Szkole Podstawowej w Zagościńcu, 
▪ doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez JST w zakresie nowych 
pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji na kwotę 54 300,00 zł, dofinansowanie  
otrzymały Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie w kwocie 46 111,00 zł 
oraz Szkoła Podstawowa w Czarnej w kwocie 8 189,00 zł, 
▪ wzrostu zadań szkolnych w kwocie  427 820,00 zł polegającego na wzroście liczby 
uczniów przeliczeniowych według stanu na dzień 30 września 2020 r.,  
▪ dofinansowania zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego 
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość lub innego sposobu realizacji zajęć w wysokości 245 500,00 zł. Dofinansowanie 
otrzymało 392 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Wołomin oraz  
18 nauczycieli ze szkół niepublicznych. 
 
Całkowita kwota subwencji wyniosła 56 756 905 zł. 

 

57%

21%

18%

4%

Udział procentowy nauczycieli zatrudnionych w wołomińskich
szkołach i przedszkolach wg stopnia awansu zawodowego

nauczyciele
dyplomowani

nauczyciele
mianowani

nauczyciele
kontraktowi

nauczyciele stażyści
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Dotacje na realizację zadań oświatowych 

▪ „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 42 480,00 zł 
Całkowity koszt realizacji zadania 53 097,400 zł. Zakupiono 3223 lektury i nowości 
wydawnicze. 

▪ Wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
517 570,91 zł (w tym dla szkół niepublicznych 37 987,89 zł). 

▪ Realizacja wychowania przedszkolnego 2 582 265,01 zł. 
 
 

ZDROWIE PUBLICZNE 

Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie 
ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin, tel: 22 776 26 86, 776 26 05, fax: 22 776 23 80 
 
Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie 

ul. Wileńska 74, 05-200 Wołomin, z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17, tel: 22 776 26 56, 787 

54 16, fax: 22 787 51 016, e-mail: mspzoznr2wolomin@pro.pl 

Na terenie miasta znajduje się Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, tel. centrala (22) 76 33 100, Sekretariat (22) 76 33  259 

 

Realizowane działania z zakresu ochrony zdrowia: 
▪ „Rodzicielskie ABC” adresowane do rodzin z Gminy Wołomin oczekujących na dziecko 

Współfinansowanie: 200 zł gmina, 300 zł uczestnik szkolenia; skorzystało 37 osób 
 

▪ Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób 
z grup ryzyka, z których mogli skorzystać osoby powyżej 60 roku życia oraz osoby z grup 
ryzyka zamieszkałe na terenie gminy Wołomin 
Finansowanie 100%; zaszczepiono 1550 osób 

 
▪ 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 adresowane do wszystkich mieszkańców 
gminy Wołomin 
Ok. 800 osób 

 
 

mailto:mspzoznr2wolomin@pro.pl
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka odpadami 

 

 
 
Mieszkańcy gminy Wołomin w ramach opłaty za odpady mogą oddać je do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Łukasiewicza 
4 oraz Al. Niepodległości 253 czynnym poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00, sobota: 10:00 – 
16:00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MZO Wołomin Sp. z o.o. 
https://mzo.wolomin.pl/pszok   
Ilość odpadów odebranych podczas mobilnych zbiórek: 697,88 t  
Ilość odpadów dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK: 

▪ 173,08 t odpadów wielkogabarytowych, 
▪ 18,58 t zużytych opon, 
▪ 85,30 t zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

Ochrona powietrza 

Dofinansowanie wymiany pieców 
Wymieniono 60 urządzeń grzewczych nie spełniających kryterium sprawności energetycznej 
oraz kryterium ekologicznego, na źródła w pełni ekologiczne. 
Koszt działania 268 286,61 zł  
 
Przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła we wszystkich punktach adresowych 
zlokalizowanych/usytuowanych na terenie gminy, łącznie 17 128 budynków i lokali, koszt 
zadania: 183 000,00 zł (w całości dotowane z MAZOWSZE 2020 - MIWOP). 
 

https://mzo.wolomin.pl/pszok
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Monitoring jakości powietrza jest prowadzony za pomocą 4 „sensorów” firmy Airly Sp. z o. o. 
Sensory pobierają dane pomiarowe takie jak m.in. stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 
oraz PM10. 
 
 

Ochrona przyrody 

  
 
W Gminie Wołomin mamy 27 pomników przyrody, w tym 1 głaz narzutowy i 26 drzew. Wykaz 
pomników przyrody znajduje się w zał. Nr 2 
 
Przeprowadzono specjalistyczną ekspertyzę dendrologiczną 3 pomników przyrody: 

• Dębu szypułkowego przy ul. Powstańców 10, Wołomin, 

• Dębu szypułkowego przy ul. Głowackiego 2, Wołomin, 

• Lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Kolonia Gródek 2, Wołomin 
 a następnie przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne ww. drzew. 
 
Z okazji Światowego Dnia Pszczół 20 maja przy Stołówce dla Pszczół (ul. Lipińska/róg 
Poprzecznej), rozdano mieszkańcom gminy 1000 sztuk opakowań z mieszanką nasion kwiatów 
łąkowych przyjaznych owadom zapylającym. Do porcji nasion dołączano także worki z ziemią 
kompostową przygotowaną przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie.  
 

Bezdomne zwierzęta 

 W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2020 r.”:  

▪ 100 bezdomnych zwierząt utrzymywano w schronisku, 
▪ 79 bezdomnym psom oraz 105 bezdomnym kotom zapewniono całodobową opiekę 

i pomoc weterynaryjną, 
▪ 112 padłych zwierząt zabrano z terenu gminy, 
▪ 93 zwierzęta oznakowano elektronicznie, 
▪ 755 zwierząt poddano sterylizacji i kastracji, w tym 

o  643 sterylizacje (249 kotek, 394 suk), 
o 112 kastracji (68 kotów, 44 psów). 
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TRANSPORT PUBLICZNY 

Wydano 991 biletów metropolitalnych, w tym: 
862 – Wołomińskich Kart Mieszkańca, 
129 – Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior. 
 
Po terenie gminy Wołomin kursowały następujące linie lokalne L: 
L35, L36, L37, L38, L40 oraz linia nocna N62. 
 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Policja 

Odnotowano 1304  przestępstwa 
W ramach prowadzonych postępowań wykryto sprawców 70,47 % przestępstw. 
 
Przestępstwa kryminalne 
ujawniono i zakończono – 3250 wykroczeń 
1158 osób zatrzymano, w tym do wytrzeźwienia – 250 (M-225/K-25) 
 
Przeprowadzono 7970 interwencji: 

▪ interwencji domowych     490 
▪ interwencji dot. przemocy w rodzinie „Niebieska Karta” 24 

 
Zatrzymano na gorącym uczynku ogółem 350 sprawców, w tym: 

▪ przestępstwa rozbójnicze                             7 
▪ kradzież z włamaniem                 10 
▪ kradzież                               33 
▪ bójka, pobicie                               4 
▪ nietrzeźwych kierujących                             48 
▪ ujawniono osób poszukiwanych                111 

 
Na drogach gminy Wołomin doszło do 15 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, 
a 11 osób zostało rannych.  
W porównaniu do 2019 roku nastąpił: 

▪ wzrost liczby wypadków drogowych o 5, 
▪ wzrost liczby osób zabitych o 3, 
▪ wzrost liczby osób rannych o 1. 

 
Za najbardziej zagrożone ulice miasta uznano: 
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• ul. 1 Maja – 44 zdarzeń (2 wypadki – 2 osoby ranne); 

• ul. Wileńska – 32 zdarzenia (2 wypadki – 2 osoby ranne); 

• ul. Niepodległości – 22 zdarzeń (1 wypadek – 1 osoba ranna). 

 
 

Straż pożarna 

Mamy 5 ochotniczych straży pożarnych: 
1. OSP w Ossowie 

ul. Matarewicza 150, Ossów, 05-230 Kobyłka 
tel: 22 786 13 70 

2. OSP w Majdanie 
ul. Racławicka 26, Majdan, 05-200 Wołomin 
tel: 22 787 41 28 

3. OSP w Starych Grabiach 
ul. M. M. Cichorackiej 3, Stare Grabie, 05-200 Wołomin 

4. OSP w Wołominie 
ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin 
tel: 22 787 83 54 

5. OSP w Zagościńcu 
ul. 100-lecia 41, Zagościniec, 05-200 Wołomin 

 

 
 
Dotacje na bieżące utrzymanie jednostek OSP, kwota  300 00,00 zł   

dotacje z przeznaczeniem na finansowanie zakupu środków trwałych, wyposażenia, 

umundurowania, wydatków bieżących, utrzymanie samochodów i sprzętu silnikowego, 

przeglądy urządzeń, opłaty, badania lekarskie, szkolenia,  utrzymanie remiz - obiektów 

bezpośrednio związanych z ochroną przeciwpożarową na rzecz ochotniczych straży pożarnych 

z terenu gminy Wołomin, w tym: 

OSP Wołomin - (członek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) - 110 000 zł 

OSP Zagościniec - 50 000 zł 

OSP Ossów - 50 000 zł 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie 
ul. Wileńska 43a, 05-200 Wołomin 
tel: 22 776 20 21, 22 60 47 900 
fax: 22 776 43 62 
Całodobowo: 997 
e-mail: kppwolomin.rzecznik@policja.waw.pl 
www: http://kppwolomin.policja.waw.pl/ 

http://kppwolomin.policja.waw.pl/
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OSP Stare Grabie - 40 000 zł 

OSP Majdan - 50 000 zł 

 

Umowy zlecenia - na wykonywanie zadań kierowcy oraz konserwatora przy wykorzystaniu 

samochodu bojowego, urządzeń i sprzętu pożarniczego pozostającego w dyspozycji 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wołomin oraz prowadzenia odpowiedniej 

gospodarki paliwem.  

288 847,22 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy 

 

Dotacje na inwestycje jednostek OSP gminy Wołomin: 

▪ zadanie pn. „Budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową 

strażnicy - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie (wykończenie wewnątrz, elewacja 

zewnętrzna)” w wysokości 100 000 zł, 

▪ zadanie pn. „Doposażenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Wołomin” w wysokości 14 514 zł, 

▪ zadanie pn. „Remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu” w wysokości 

15 000 zł, 

▪ zadanie pn. „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej Ossów”, 156 990 zł - w części ze środków Województwa Mazowieckiego w 

ramach uzyskanej pomocy finansowej w wysokości 70 000 zł przekazanej gminie 

Wołomin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na ww. cel 

▪ Budżet obywatelski (społeczny wniosek)  Zakup samochodu dla OSP 

Wołomin w wysokości: 140 000 zł. 

   

Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach 

jednostek OSP  Wykonanie: 98 493,75 zł 

oraz dodatkowa  wypłata ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział 

w akcjach dezynfekcji miasta i gminy Wołomin. Wykonanie: 34 234,61 zł  

 

Zakup Drona  dla OSP Zagościniec z połączonych środków z 2 funduszy sołeckiech: FS Lipinki 

oraz FS Zagościniec = 14 814,19 zł 

 

 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie 
ul. Sasina 15, Wołomin 
tel./fax: 22 787 64 60 do 62 lub tel: 22 787 76 36 
Całodobowo: 22 787 64 60; 998 
e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl 
www: http://www.pspwolomin.pl/ 

mailto:wolomin@mazowsze.straz.pl
mailto:wolomin@mazowsze.straz.pl
http://www.pspwolomin.pl/
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Straż Miejska 

15 Strażników Miejskich  
3 aplikantów, 1 Komendant i 1 Z-ca komendanta, 11 strażników 
System monitoringu miejskiego liczy 46 kamer  
Liczba interwencji Straży Miejskiej 7774, w tym 641 interwencji dronem. 
 

 

 
 

Pomoc społeczna 

1250 rodzin (2510 osób) objęto pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 
▪ 1168 rodzin (2350 osób) – w formie świadczeń;  
▪ 82 rodziny (160 osób) – opieką pracownika socjalnego.  

25 osób korzystało z opiekunów pracujących w oparciu o kontrakt socjalny. 
 

OPS udzielił schronienia 13 osobom, z czego 10 osób przebywało w Schronisku Don Orione 
w Czarnej a 3 osoby umieszczono w placówkach poza terenem gminy. 
 
39 uczestników skierowano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie 
(placówka pobytu dziennego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i osób 
przewlekle psychicznie chorych w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu). 
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Kontrole Straży Miejskiej 
przy wykorzystaniu drona

Interwencje Nałożone mandaty Pouczenia

Komenda Straży Miejskiej w Wołominie 
ul. Legionów 31A, 05-200 Wołomin 
tel./fax: 22 787 90 50; 519 151 363 
e-mail: wolomin.sm@gmail.com 
www: http://strazmiejskawolomin.pl/ 
pn. – pt.: 6.00 – 22.00; soboty: 6.00 – 14.00 

mailto:wolomin.sm@gmail.com
http://strazmiejskawolomin.pl/
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21 osób po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności 
psychoruchowej, samotnych korzystało z Dziennego Domu „Senior+” przy  
ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin. 

 
Złożono 2 369 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego. Wypłacono świadczenia: 

▪ 85 osobom - urodzenie dziecka, 
▪ 131 osobom - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
▪ 347 osobom - wychowywanie w rodzinie wielodzietnej, 
▪ 127 osobom - samotne wychowywanie dziecka, 
▪ 189 osobom - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, 
▪ 1358 osobom - rozpoczęcie roku szkolnego, 
▪ 258 osobom - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do 

miejscowości.  
 
Wydano 1 775 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń 
opiekuńczych. 5 osób złożyło wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się 
żywego dziecka o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem”. 164 osoby złożyły wnioski o świadczenie rodzicielskie. 
 
OPS uczestniczył w projektach: 
Wigor ++ 
Celem Programu Wigor++ było zwiększenie samodzielności życiowej i jakości życia osób 
niesamodzielnych, starszych powyżej 60 roku życia oraz ich faktycznych opiekunów. 
W projekcie uczestniczyło 105 osób, w tym 83 osoby niesamodzielne oraz 22 opiekunów 
faktycznych.  
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. 

 
Rodzina ostoją 
Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej i szans na zatrudnienie.  
12 uczestników odbyło dwumiesięczne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców 
zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem „Czas na lepsze”. Zapewniono stypendium 
stażowe, zwrot kosztów dojazdów oraz zdobycie doświadczenia. 
Projekt dofinansowany ze środków UE. 
 
OPS Skuteczny 
Szkolenia oraz superwizja pracy socjalnej pracowników OPS Wołomin. Dzięki projektowi 
usprawniono pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie poprzez wdrożenie nowej 
struktury organizacyjnej, rozdział pracy socjalnej od zadań administracyjnych.  
Dofinansowanie pozyskane na realizację projektu to 420 548,75 zł. 
 
Wolontariat 
Współpraca z Wolontariuszami opierała się na porozumieniu o współpracy ze Szkolnym 
Wolontariatem, działającym przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, reprezentowanym przez 
Panią Marię Wytrykowską. Wolontariusze pomagali osobom korzystającym ze wsparcia 
i pomocy OPS - dzieciom w odrabianiu lekcji oraz osobom starszym w codziennym 
funkcjonowaniu.  



Strona | 36   | RAPORT O STANIE GMINY WOŁOMIN ZA 2020 R. 

Rok 2020 okazał się trudnym z powodu pandemii, ale współpracująca z OPS grupa 
wolontariuszy zaangażowała się w pomoc ludziom na kwarantannie oraz w robieniu zakupów 
seniorom.  
 
Program Wspieraj Seniora 2020 
Rządowy Program, który był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70+, w zakresie ochrony 
przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii. 
 
Usługa wsparcia Wołomińskich Seniorów polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej 
i dostarczeniu posiłku.  
 
Ze wsparcia w okresie od 20.10.2020 roku do 31.12.2020 roku skorzystało 140 osób (124 
prosiły o dostarczenia artykułów podstawowej potrzeby, 16 osobom dostarczano posiłki). 
W sumie zrealizowano 1076 świadczeń.  
 
 

POLITYKA SPOŁECZNA 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 

To grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących 
stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
W skład wołomińskiej Rady DPP wchodzi 13 osób, w tym: 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, 
2 przedstawicieli gminy, 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy w 2020 roku 
spotkali się 5 razy. 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Podstawą współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego jest 
program opracowywany każdego roku i uchwalany przez Radę Miejską w Wołominie 
określający cele, zasady, zakres przedmiotowy i formy współpracy. Na jego podstawie 
powierzane są do realizacji istotne z punktu widzenia społecznego i potrzeb mieszkańców 
zadania publiczne. W Wołominie w sferze pożytku publicznego działa ponad 20 organizacji, 
które prowadzą działalność kulturalną, oświatową i sportową. 
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Zadanie publiczne 
Liczba 

ogłoszonych 
konkursów 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 
[PLN] 

Kwota przyznanych 
dotacji w trybie 

tzw. Małego grantu 
[PLN] 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób 

1 25 000,00 0,00 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1 15 000,00 0,00 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 0 0,00 4 500,00 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

2 183 000,00 30 000,00 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

1 20 000,00 0,00 

Ochrona i promocja zdrowia 1 8 000,00 0,00 

Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw 
dziecka 

1 40 000,00 0,00 

Turystyka i krajoznawstwo 0 0,00 0,00 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

0 0,00 0,00 

Działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

1 10 000,00 0,00 

RAZEM 8 301 000,00 34 500,00 

 
702 100,00 zł przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego (1 w szkole, 3 poza 
szkołami). Finansowane przez miasto świetlice wspierają potrzebujące dzieci w odrabianiu 
lekcji oraz zapewniają pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
 
Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi dotyczyła: 

▪ organizowania spotkań informacyjno-szkoleniowych oraz integrujących środowisko 
działające w sferze pożytku publicznego; 

▪ przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzą w skład Komitetu Rewitalizacji; 
▪ udzielania bonifikat przy najmie lokali użytkowych lub ich użyczanie. 

 

Wołomińska Rada Seniorów 

Działająca obecnie Wołomińska Rada Seniorów (WRS) licząca 21 radnych, zaczęła swoją 

trzyletnią kadencję w 208 roku. W roku 2020 ze względu na pandemię WRS zmuszona była do 
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ograniczenia swojej działalności. Mimo to odbyły się trzy posiedzenia WRS a w październiku 

udało się zorganizować w ograniczonej formule IV Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy!  

Nowa sytuacja otworzyła nowe możliwości - przedstawiciele Rady brali udział w różnych 

konferencjach oraz spotkaniach w formie zdalnej. Skupili się także na przekazywaniu seniorom 

informacji związanych z ochroną zdrowia np. w sprawie samodzielnej rehabilitacji po 

przebyciu covid-18, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. 

 

ŁAD PRZESTRZENNY 

Na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 
9,6% powierzchni gminy, a na koniec roku 10,8%.  
Wydano 71 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły 
głównie budowy sieci gazowych średniego ciśnienia oraz w mniejszym stopniu budowy 
sieci wodociągowych i urządzeń wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej  oraz linii 
elektroenergetycznych a także jedna decyzja dotyczyła budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej i jedna decyzja dotyczyła rozbudowy i przebudowy MDK. 
Wydano 216 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 decyzja dotycząca 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 177 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 22 decyzje dotyczące zabudowy usługowej i 16 decyzji dla innych inwestycji. 
 

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin 

Przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza  przy 
ul. Niepodległości w Wołominie etap II, którego obszar obejmuje teren o pow. około 22 ha.  
 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

▪ Osiedla Wołominek w Wołominie – część B, obejmujący trzy działki przy ulicy Parkowej 
w Wołominie, 

▪ dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską 
i Krakowska (obszar o pow. około 1,83 ha), 

▪ przestrzennego rejonu ulicy Asfaltowej we wsi Zagościniec (obszar o pow. około 145 
ha), 

▪ terenu usługowo-produkcyjnego  we  wsi  Stare Grabie (obszar o pow. około 86 ha), 
▪ terenu położonego przy ul. Nowa Wieś w Wołominie (obszar o pow. około 0,8 ha), 
▪ terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy 1-ego Maja i ulicy Reja w Wołominie (obszar 

o pow. około 0,45 ha), 
▪ terenu położonego przy ulicy Lipińskiej i ulicy Oleńki w Wołominie (obszar o pow. około 

1,58 ha). 
 
Przystąpiono do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego: 

▪ rejon ulicy Piłsudskiego, Błońskiej i Krakowskiej w Wołominie (obszar o pow. około 1,33 
ha), 

▪ rejon ulicy Asfaltowej we wsi Zagościniec w Wołominie (obszar o pow. około 145 ha). 
 



Strona | 39   | RAPORT O STANIE GMINY WOŁOMIN ZA 2020 R. 

W powyższych sprawach rozpoczęto procedurę planistyczną poprzez zbieranie wniosków do 
poszczególnych opracowań, gwarantujące możliwość udziału zainteresowanych podmiotów 
w procesie planowania. 
 

Gminna Ewidencja Zabytków 

Przyjęto Gminną Ewidencję Zabytków, która ma charakter zbioru otwartego i może podlegać 
aktualizacji. Zawiera listę 166 obiektów i listę 123 stanowisk archeologicznych. 
Stanowi integralną część Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, który jest w opracowaniu. 
Program opieki nad zabytkami pomaga zachować materialne dziedzictwo kulturowego, 
istniejące w granicach administracyjnych gminy. 
 

REWITALIZACJA 

Rewitalizacja to metoda przywracania do życia zdegradowanych dzielnic miasta. Jest to 
kompleksowy program zakładający  podjęcie działań na wielu płaszczyznach życia i funkcji 
miejskiej tkanki. To szereg mechanizmów, których celem jest zwalczanie negatywnych zjawisk 
w przestrzeni miejskiej. Polega nie tylko przebudowie, czy adaptacji budynków, ale na 
aktywnej komunikacji z mieszkańcami, organizowaniu wspólnych przedsięwzięć kulturowych, 
integrowaniu środowisk oraz przywracaniu życia miejskiego tam gdzie powinno kwitnąć. 
Obszar rewitalizacji wynosi 58,4 ha co stanowi 4% całkowitej powierzchni Wołomina, jest to 
centrum naszego miasta włączając w to „wołomińską starówkę”. 
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W ramach GPR określono 40 przedsięwzięć, które od 2017 roku sukcesywnie realizujemy, 
na koniec 2020 roku stopień realizacji przedstawiał się następująco: 
 

Cel 1 - CENTRUM WOŁOMINA ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

1 Aktywizacja rad osiedlowych       

2 Mikrogranty dla organizacji pozarządowych       

3 Program wyrównywania szans edukacyjnych      

4 Kino podwórkowe      

5 Festiwal uliczny       

6 Mikrowsparcia na działania animacyjno-kulturalne na 
podwórkach 

      

7 Opracowanie i wdrożenie Strategii Komunikacji i Promocji Gminy 
Wołomin 

      

8 Opracowanie identyfikacja wizualnej Wołomina      

9 Kampania informacyjna procesu rewitalizacji       

10 Osiedlowe Biuro Pracy       

11 Handel uliczny, obwoźny - proste zasady, brak opłat      

12 Preferencje dla określonych branż      

13 Fundusz Wołomiński Innowator w trakcie 

Cel 2- CENTRUM WOŁOMINA ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

14 Fundusz wsparcia remontów budynków prywatnych      

15 Przeprowadzenie remontów budynków komunalnych       

16 Remont dla seniora       

17 Przebudowa ulic osiedlowych       

18 Stworzenie ulic uspokojonego ruchu typu woonerf      

19 “Program ławka” - stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia       

20 Skwer Rampa w trakcie 

21 Skwer Piłsudskiego      

22 Zagospodarowanie terenu po Globi w trakcie 

23 Ożywienie Placu 3 Maja       

24 Centrum Aktywności - Stara Elektrownia i Biuro Badań nad 
Historią Miasta Wołomin 

w trakcie 
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25 Zielony skwer przy ul. Kościelnej 17      

26 Zielony skwer na skrzyżowaniu ulic Miła/Daszyńskiego      

27 Zielony Pasaż       

28 Zielony skwer na skrzyżowaniu ulic Warszawska / Legionów       

29 Zakątek Kultura       

30 Zagospodarowanie terenu po byłym basenie - I etap       

31 Moje Podwórko       

32 Wołomin Ogrodem      

33 Festiwal Sztuki w przestrzeni       

34 Murale       

35 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowy 
Plan Rewitalizacji 

w trakcie 

36 Miejski Ogrodnik       

37 Eliminacja źródeł niskiej emisji       

38 System monitorowania jakości powietrza       

39 Opracowanie i realizacja programu nasadzeń drzew wysokich 
i krzewów w obszarze rewitalizacji 

     

40 Podłączenie do sieci kanalizacyjnej kamienic nieposiadających 
przyłącza 

     

 
Rok 2020 przez swoją pandemiczną specyfikę znacznie ograniczył nam możliwość działań 
społecznych. Dlatego czasowo zawiesiliśmy zbieranie pomysłów do programu „Wołomin 
Odnowa: wsparcie projektów lokalnych”, który wrócił w roku 2021. 
Poniżej przykłady działań rewitalizacyjnych: 
 
Przystań Lokalnych Inicjatyw 
To nowe miejsce emanujące energią i inicjatywami na społecznej mapie rewitalizacji. 
Działa od 9 marca w lokalu 208 na ul. Wileńskiej 32. Do Przystani „zacumować” może każdy 
mieszkaniec pragnący rozwijać swoje zainteresowania, rozszerzać swoje horyzonty 
myślowe, trenować nowe techniki logiczne, uczestniczyć w różnych warsztatach. Oferta 
przeznaczona jest dla szerokiego spektrum społecznego od najmłodszych do seniorów. W 
lokalu mogą zostać zorganizowane spotkania, wydarzenia z inicjatywy samych 
mieszkańców. Funkcjonowanie ośrodka koordynuje Fundacja Rozwoju Myśli Logicznej 
“Myśliciele”. 
 
Przestrzeń dla Partycypacji 
Przestrzeń dla partycypacji to projekt, który wspiera gminy w planowaniu i 
przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców. To już edycja projektu 
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– Gmina Wołomin brała udział również w pierwszej, w 2017 roku, kiedy to 
konsultowaliśmy plan CENTRUM. Tym razem będziemy konsultować Miejscowy Plan 
Rewitalizacji. Na cen cel grantodawca przekazał nam 20 000 złotych. Ze względu na 
niemożność gromadzenia się projekt został „rozciągnięty” również na rok 2021. Naszym 
partnerem jest  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,  Pracownia 
Zrównoważonego Rozwoju i Związek Miast Polskich. 
 
Osiedlowe Biuro Pracy 
Osiedlowe Biuro Pracy mieści się na ulicy Danuty Siedzikówny „Inki” w lokalu pod 
numerem 9. Działa od 2019 roku i jest prowadzone stowarzyszenie „Czas na Lepsze”. Biuro 
przy współpracy z wołomińskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wspomaga osoby, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wyszukuje dla nich oferty pracy, opracowuje 
profesjonalnie życiorysy kandydatów, pośredniczy w kontaktach z przedsiębiorcami w celu 
znalezienia miejsca pracy. 
 
Program Ławka 
Podczas edycji 2020 Programu Ławka miasto wzbogaciło się o szesnaście nowych 
ławeczek. Projekt zrealizowała firma DOMBAL. Dodatkowo wyremontowanych zostało 
osiem ławek. Dodatkowo, dzięki firmie Mmcite4 sp. z. o. o. zainstalowane zostały jeszcze 
dwa siedziska, które dostaliśmy w prezencie w ramach współpracy. Z tym ostatnim 
partnerem mieliśmy bardzo pozytywne doświadczenia przy montowaniu w 2019 roku w 
Wołominie witryn miejskich. 
 
„Remont dla Seniora” 
Ten projekt wywołuje wyłącznie pozytywne emocje. To inicjatywa adresowana do 
najstarszych mieszkańców gminy Wołomin (65+) – zazwyczaj samotnych, schorowanych i 
pozbawionych opieki rodziny. W ramach projektu w 2020 zrealizowano 158 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. 
 
 

e-Wołomin gmina dobrych rozwiązań 

To projekt, którego celem jest wykorzystanie nowych technologii do zbudowania przyjaznej 
przestrzeni dla wszystkich mieszkańców gminy Wołomin. 
 
Wartość projektu ogółem: 4 457 712,24 zł 
Wartość dofinansowania: 2 978 850,72 zł 
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Projekt był realizowany wieloetapowo. Najwcześniejszy etap to precyzyjne przygotowaniem 
zaplecza technicznego (łącza internetowe, domeny, hosting, certyfikaty, serwery, sprzęt, 
oprogramowanie itd., itp.). 
 
Dzięki żmudnej pracy zespołu projektowego zbudowano podstawę dalszych działań – 
Zintegrowany System Dziedzinowy (KSAT)  dla Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz jednostek 
gminnych: Straży Miejskiej w Wołominie, Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wołominie oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli wraz z jednostkami oświatowymi. 
 
Kolejnym krokiem było wprowadzenie Elektronicznego Obieg Dokumentów (INTRADOK) 
w Urzędzie Miejskim, Straży Miejskiej, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

  
 
Platforma musiała obejmować trzy bezwzględnie wymagane obszary: budżetowo-
sprawozdawczy, centralny rejestr umów oraz elektroniczny obieg dokumentów. Udało się je 
połączyć właśnie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego KSAT2000i oraz 
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.  KSAT200i zapewnia duże możliwości 
integracji, zasila danymi platformę płatniczą oraz umożliwia planowanie budżetu na poziomie 
gminy. Intradok zapewnia platformę do przetwarzania danych i obsługi e-usług. Systemy 
zostały wdrożone i stały się fundamentem dla uruchomienia aplikacji następujących narzędzi 
dla mieszkańców: 
 
PLIP - Platforma Informacyjno-Płatnicza 
Za pośrednictwem tego narzędzia mieszkańcy mogą sprawdzić wysokość należności 
i zapłacić za: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu oraz opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
PLIP jest narzędziem całkowicie bezpiecznym. Logowanie do platformy 
i poświadczenie tożsamości następuje za pośrednictwem Profilu Zaufanego. 
 
Evenio – aplikacja mobilna 
Zapewnia dostęp do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych wraz z możliwością 
przypomnienia o wystawieniu pojemnika, informacji np. o wydarzeniach kulturalnych, alertach 
pogodowych, inwestycjach itd. (zgodnie z wybranymi kategoriami informacji). Możliwości 
składania nagłych zgłoszeń z zakresu "Ekologia i środowisko" oraz "Drogi i komunikacji. 
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Aplikacja nie wymaga założenia profilu zaufanego. Jest prostym narzędziem komunikacji 
mieszkańców z Urzędem. 
 
SKM – System Komunikacji Mobilnej 
Portal Mieszkańca, umożliwiający zgłaszanie awarii w infrastrukturze gminnej (w trybie 
z poświadczoną tożsamością) oraz dostęp do informacji nt. zgłoszonych przez mieszkańca 
i prowadzonych na jego rzecz spraw w Urzędzie. 
 
SKM odpowiada także za łączność z Mieszkańcami za pośrednictwem (sms, mail) oraz 
informowanie ich w trybie online o zmianach statusu realizowanych spraw. 
 
Projekt "e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań" jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

 

PRZEDSIĘBIORCY 

 
Porównując dane z rokiem 2019 zauważamy wzrost całkowitej liczby działalności 
gospodarczych – o 65 firm więcej, w tym 35 to podmioty prowadzone przez osoby fizyczne.  
Wołomińskie firmy to w większości małe przedsiębiorstwa. Podmioty posiadające do 9 
pracowników stanowiły 94,5% przedsiębiorstw. Firmy z liczbą pracowników od 10 do 49 oraz 
od 50 do 249 stanowiły odpowiednio 1,94 % i 0,43%. (o 3,13% brak danych). 
 
 

POLITYKI, STRATEGIE I PROGRAMY 

Najważniejsze obowiązujące w gminie dokumenty strategiczne:  
 
Program Ochrony Środowiska dla gminy Wołomin na lata 2019-2020 w perspektywie lat 
2018 – 2024  
Podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Określa 
przede działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony 
środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
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Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Wołom na lata 2018 – 2024 (PONE) 
Dokument  PONE  jest  odpowiedzią  na Program  ochrony  powietrza  (POP)  dla  strefy  
mazowieckiej,  w  której  zostały  przekroczone poziomy  dopuszczalne  pyłu  zawieszonego  
PM10  i  pyłu  zawieszonego  PM2,5.  
PONE określa kierunki działań w celu poprawy jakości powietrza. Jego założenia skupiają się 
na źródłach zanieczyszczeń wymagających największej uwagi ze względu na swoje szkodliwe 
działanie na środowiska tj. emisji z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych.  
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 
Zawiera informacje na temat ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych na terenie Gminy Wołomin, sugerując równocześnie konkretne i efektywne 
działania ograniczające te ilości. Najważniejszym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 
identyfikacja stanu istniejącego gospodarki energetycznej i tych sektorów na terenie gminy, 
które są odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych. Ponadto ma on na celu promocję 
oraz wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, mających przyczynić się do redukcji 
tej emisji. 
 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Wołomin na 
lata 2016 – 2032 
Realizacja programu wpływa na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości 
powietrza atmosferycznego, wyeliminowanie włókien azbestowych z powietrza, a tym samym 
zwiększy komfort życia, pracy i wypoczynku w gminie, podnosząc efektywnie atrakcyjność 
gminy oraz wartość materialną obiektów, tym samym poprawiając status ekonomiczny 
i ekologiczny mieszkańców.  
 
Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 (GPR) 
GPR to program, którego celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta 
i uzupełnienie jej o nowe funkcje. To zaplanowany szeroki proces przemian społecznych, 
przestrzennych i ekonomicznych, obszaru znajdującego się w kryzysie. Warto podkreślić, że 
sam proces opiera się głównie na aktywności samych mieszkańców i narzędziach tworzonych 
przez administrację, by tę aktywność ułatwić. W wołomińskim GPR  znajduje się 40 
przedsięwzięć sukcesywnie realizowanych od 2017 roku. 
 
Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2050 z perspektywą do roku 
2100 (PAG)  
Opracowany w 2020 roku PAG jest dokumentem diagnozującym wrażliwość przestrzeni gminy 
na prognozowane zmiany klimatu oraz wskazującym optymalne kierunki działań obniżających 
presję klimatyczną. Inicjatywa wpisuje się w politykę klimatyczną kraju, podążając za 
wytycznymi rządowego programu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020).  
Przyjęto, że realizacja PAG wraz z aktualnie realizowanymi programami m.in. Strategią 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku, Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, Programem Ochrony Środowiska dla 
Gminy Wołomin na lata 2019-2020 z perspektywą na lata 2018-2024, Gminnym Programem 
Rewitalizacji „WOŁOMIN 2023”z perspektywą do 2030roku są spójne i skutkują działaniami 
mającymi możliwość skutecznego przeprowadzenia adaptacji do prognozowanych zmian 
klimatu.  
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Niniejszy raport opisuje działania samorządu wynikające z poniższych dokumentów. 
Pełna lista oraz treść wszystkich dokumentów strategicznych znajduje się na stronie 
internetowej wolomin.org w zakładce „dokumenty strategiczne”. 
 

SPÓŁKI GMINNE 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wołominie Sp. z o.o. 

Zadaniem spółki jest administrowanie zasobem komunalnym gminy Wołomin i OSM (lokale 
objęte ochroną substancji mieszkaniowej) tak by, w miarę posiadanych środków sukcesywnie 
poprawiać warunki lokalowe najemców w najstarszych zasobach i jednocześnie zapobiegać 
degradacji mienia. Z każdym rokiem zwiększa się wskaźnik administrowanych lokali o 
najniższych standardach, a rosnące zadłużenie w uiszczaniu czynszu w starych zasobach gminy 
to problem społeczny rzutujący na efektywność bieżącej działalności.  
Przedsiębiorstwo Komunalne administruje: 

- budynkami, lokalami i nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego 
i użytkowego Gminy Wołomin a spółką,  
- budynkami i mieszkaniami prywatnymi na podstawie odrębnych umów,  
- budynkami Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie zawartych umów,  
- budynkami stanowiącymi współwłasność osób prawnych na podstawie odrębnych 
umów,  
- targowiskami miejskimi na podstawie umów o zarządzanie,  
- lokalami stanowiącymi własność Gminy Wołomin znajdującymi się w nieruchomościach, 
w których zostały powołane Wspólnoty Mieszkaniowe i są one przez nie zarządzane.  
Dzięki powyższym umowom Spółka utrzymuje dodatni wynik finansowy na działalności 
ogółem, przeznaczając wypracowane niewielkie nadwyżki na dodatkowe ogromne 
potrzeby remontowe i konserwacyjne mieszkań komunalnych. 

 
 

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.  

Spółka kontynuowała dotychczasową działalność w zakresie: 
▪ odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych, 
▪ eksploatacji instalacji: składowiska odpadów, kompostowni oraz sortowni odpadów, 
▪ sprzedaży surowców wtórnych, 
▪ opróżniania zbiorników bezodpływowych, 
▪ zimowego utrzymania dróg w Gminie Wołomin. 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. 
al. Armii Krajowej 34 
05-200 Wołomin 
tel. 22 787 75 95 
www.pk.wolomin.pl  

http://www.pk.wolomin.pl/
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Złożono stosowne wnioski dotyczące aktualizacji posiadanych decyzji na zbieranie 
i przetwarzanie odpadów w instalacji sortowni odpadów oraz kompostowni odpadów. 
Wnioski są procedowane. 
 
Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę harmonogramu prac 
związanych z rekultywacją kwatery B. 
 
Planowana jest budowa Regionalnego Centrum Recyklingu obejmująca modernizację 
i hermetyzację kompostowni do biologicznego przetwarzania odpadów. Projekt obejmuje 
budowę węzła recyklingu gruzu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz 
nowoczesnej zautomatyzowanej stacji segregacji. Budowa zapewni samowystarczalność 
i niezależność z zakresie gospodarki odpadami. Ograniczy wzrost kosztów zagospodarowania 
odpadów i opłat ponoszonych przez mieszkańców. Instalacja zapewni bezpieczeństwo dla 
środowiska i otoczenia.  
W związku z powyższym Spółka złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji instalacji 
przetwarzania odpadów w miejscowości Stare Lipiny, gmina Wołomin. 
 
Wykonano remont drogi dojazdowej do PSZOK-u, instalacji kompostowni i składowiska 
odpadów w Starych Lipinach. Przeprowadzono również modernizację ogrodzenia składowiska 
odpadów. Wykonano odgazowanie poziome nowej kwatery na składowisku w Starych 
Lipinach. Przeprowadzono szereg inwestycji koniecznych do dostosowania do nowych 
wymogów prawnych. Dla instalacji: składowiska odpadów, kompostowni oraz sortowni 
odpadów zakupiono: 

1. Pojazd do zbierania odpadów zielonych z zabudową typu Rotopress.  
2. Dwie ładowarki kołowe. 
3. Przesiewacz gwiaździstego do separacji kompostu. 
4. Przerzucarkę do kompostu z ciągnikiem rolniczym. 
5. Cztery samochody ciężarowe. 
6. Przyczepę do transportu odpadów na składowisku. 
7.  Dwie turbiny i neutralizatora antyodorowego. 

MZO zajmuje się bieżącą konserwacją dróg oraz utrzymaniem porządku na ulicach 
i chodnikach na terenie gminy Wołomin. W związku z powyższym zakupiono: 

1. Równiarkę. 
2. Walec. 
3. Zestaw do zimowego utrzymania dróg. 
4. Wielofunkcyjny pojazd komunalny do utrzymania porządku na ulicach i chodnikach. 

 
MZO produkuje polepszacz glebowy pn. ,,Zielony Wołomin” wytwarzany z odpadów 
organicznych.  
 



Strona | 48   | RAPORT O STANIE GMINY WOŁOMIN ZA 2020 R. 

Zawarto 1307 umów indywidualnych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Oferta MZO okazała się najkorzystniejsza w czterech postępowaniach 
w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów.  

 
 

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

Jednym z podstawowych zadań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                         
w Wołominie jest zaopatrzenie ludności w wodę. Woda pobierana jest z dwóch ujęć 
głębinowych: „Graniczna” i „Lipińska”.  
 
Przeprowadzone prace technologiczno-eksploatacyjne związane z poprawą jakości wody 
oraz jej dostawą : 

▪ Uruchomiono kolejną studnię na ujęciu „Graniczna”. Studnia o wydajności do 90m3/h. 
▪ Wymieniono stare kolektory tłoczne ze studni do Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna” 

i rozdzielono zasilanie w wodę Stacji Uzdatniania Wody Graniczna zwiększając 
niezawodność dostaw wody. 

▪ Zakończono modernizację układu natleniania wody na SUW „Graniczna” poprawiając 
tym samym jakość parametrów uzdatniania wody. 

▪ Wymieniono instalacje wewnętrzne hali filtrów pionowych na SUW „Graniczna” 
zwiększając bezpieczeństwo pracy obiektu. 

▪ Zmodernizowano suwnicę na SUW „Graniczna” z ręcznej na automatyczną 
▪ Wyremontowano pomieszczenia starej rozdzielni SN15kV 
▪ Wykonano remont zbiorników odżelaziaczy na SUW Lipińska 
▪ Przygotowano i zgłoszono Laboratorium do akredytacji PCA 
▪ Zakupiono nowe urządzenie do demineralizacji wody 
▪ Zakupiono   niezbędne   wyposażenie   oraz   wprowadzono   badania   mikrobiologiczne, 

zwiększając kontrolę jakości produkowanej wody. 
 

Zakończenie systemu kanalizacji sanitarnej stanowi mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków „KRYM”, na której zainstalowany jest agregat kogeneracyjny. Z wytwarzanego                         
w procesie oczyszczania ścieków biogazu powstaje dzięki temu energia elektryczna i cieplna.  

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z.o.o. 
ul. Łukasiewicza 4 
05-200 Wołomin 
tel. 22 318 14 93 
www.mzo.wolomin.pl 

http://www.mzo.wolomin.pl/
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Dofinansowania z funduszy europejskich: 
W ramach Umowy o dofinansowanie nr  POIS.02.03.00-00-0101/17-00 dla projektu 
pn. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” 

▪ zakończono „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie” 
3 455 040,05 zł netto 

▪ prowadzono „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego 
Czarna/Wołomin” 1 780 000,00 zł netto 

▪ zawarto Umowę na realizacje „Dostawy, montażu i uruchomienia stacji do 
mechanicznego zagęszczania osadu na Oczyszczalni ścieków KRYM” 521 400,00 zł 
netto 

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w miejscowości Duczki”. Projekt realizowany jest  w ramach operacji „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na lata 2014 – 2020 objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość dotacji 1 453 962,00 złotych do 63,63% 
kosztów kwalifikowanych. 
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę 
pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków 
sanitarnych, przewodami tłocznymi i odgałęzieniami wodociągowymi w ulicy Długiej w m. 
Duczki gm. Wołomin”. Projekt realizowany w ramach programu priorytowego „Ogólnopolski 
program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Kwota pożyczki 2 600 000,00 zł netto 
z możliwością umorzenia do 30 % wypłaconej kwoty. 
 
Złożono dwa wnioski o pożyczki z możliwością umorzenia do 30% w ramach programu 
priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe.  Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie 
skutków zagrożeń środowiska” na poniższe zadania: 

▪ "Obudowa studni nr 7, budowa przewodu tłocznego wodociągowego oraz 
przebudowa polegająca na wymianie przewodu tłocznego wodociągowego"– 
wnioskowana kwota pożyczki 504 891,00 zł netto.  

▪ "Wymiana rurociągów na terenie SUW Graniczna"”– wnioskowana kwota pożyczki 
1 193 074,00 zł netto.  

oraz wniosek na modernizację i budowę urządzeń wodociągowych - wnioskowana kwota 
pożyczki 1 227 414,00 zł netto (uzyskał pozytywną ocenę formalną). 
Opracowano nowy projekt uchwały dla Aglomeracji Wołomin.  

 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. 
Ul. Graniczna 1  
05-200 Wołomin 
tel. 22 776 21 21, 22 776 33 58, 22 776 22 84 
www.pwik.wolomin.pl  

http://www.pwik.wolomin.pl/
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Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 

Przy kotle WR-25/M nr 1 została przeprowadzona inwestycja polegająca na budowie nowej 
instalacji odpylania (zabudowa odpylacza workowego spalin) mająca na celu redukcje emisji 
pyłu <100 mg/Nm3 ) wcześniejsza norma dla kotła wynosiła <400 mg/Nm3. Czterokrotnie 
poprawiona skuteczność odpylania spalin. 

 
Zakupiono i zamontowano węzeł cieplny w budynku przy ulicy Sikorskiego 15 oraz zakupiono 
urządzenia pomiarowe i regulacyjne do wszystkich przyłączonych węzłów cieplnych. 
 
Opracowano „Strategię w zakresie funkcjonowania obszaru przesyłu i dystrybucji ciepła 
w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”, określająca  główne zadania i kierunki 
inwestycyjne do zrealizowania w latach 2020-2025. Strategia ta oparta jest na kluczowych 
i wzajemnie uzupełniających się wyborach, które pozwolą spółce na wykorzystanie szans 
i osiągnięciu dobrych wyników. 
 
Stale prowadzony monitoring węzłów ciepłowniczych i sieci ciepłowniczej, bieżące prace 
remontowe i konserwacyjne na sieci oraz barwienie wody sieciowej zwiększyły pewność 
bezawaryjnej dostawy ciepła do odbiorów. Wystąpiła tylko jedna niewielka awaria na sieci 
ciepłowniczej, która nie powodowała długotrwałej przerwy w dostawie ciepła. 
 
Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji 
systemu ciepłowniczego ZEC w Wołominie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji oraz likwidację indywidualnych źródeł ciepła”, 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014 - 2021. Wniosek przeszedł ocenę formalną czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie.  
 

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie 
Szosa Jadowska 49 
05-200 Wołomin 
tel. 22 787 55 80  
www.zec.wolomin.pl  

http://www.zec.wolomin.pl/
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KULTURA, SPORT I CZYTELNICTWO 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej  

To nowoczesna instytucja kultury, która oprócz tradycji stawia także na nowoczesne formy 
przekazu. Świadomość ciągłych zmian daje nam pole do ciągłego doskonalenia i stanowi 
inspiracje do tworzenia nowych form działalności. W świecie, opartym na szybkim przekazie, 
ważna jest nowoczesna forma promocji kultury. Nowe technologie niewątpliwie służą 
promocji czytelnictwa, pomagają robić to na szerszą skalę i dotrzeć do osób, które normalnie 
z biblioteką by się nie zetknęły, a przez to pozyskać nowych czytelników, którzy rozkochają się 
w książkach. Bazą dla naszych działań promujących czytelnictwo jest przede wszystkim książka.  
 

  
 
Rok 2020 to czas dużych wyzwań i  ciągłych zmian, jakie postawiła przez instytucjami kultury 
pandemia. Biblioteka bez codziennych wizyt czytelników, stała się biblioteką działającą zdalnie 
i on-line. Niezmiennie starała się aktywizować, zachęcać do czytania, tworzenia i działania 
w czym niewątpliwie pomogły nowe technologie, dzięki którym promocja literatury, może 
odbywać się na szerszą skalę i dotrzeć do osób i grup, które z  biblioteką by się nie zetknęły, 
a przez to pozyskać nowych czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej 
w  Wołominie, przygotowała szereg działań w  przestrzeni wirtualnej, dzięki którym możliwy 
był stały kontakt z  czytelnikami. Podjęte działania były skierowane zarówno do dzieci, jak 
i dorosłych. „Wyzwanie dla przedszkolaka”, #czytamybolubimy czy spotkania autorskie 
z Joanną Jax, czy Moniką Sobień –Górską i Robertem Górskim, to tylko kilka z  wydarzeń, które 
dzięki bytności w przestrzeni wirtualnej, dostępne były szerokiej rzeszy odbiorców.  
 
Odpowiadając na potrzeby Czytelników w okresie obowiązywania ograniczeń 
w  funkcjonowaniu bibliotek, wprowadzono usługę bezkontaktowego wypożyczania 
zbiorów. W działalność on-line, włączyli się również wolontariusze, którzy w cyklu 
„Wolontariusze inspirują” m.in. polecali swoje ulubione książki.  
 
Część działań odbyła się również w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Aby poszerzyć krąg 
odbiorców kultury, biblioteka wychodzi ze swoim księgozbiorem poza mury. Po raz kolejny 
zaprosiliśmy mieszkańców, do odwiedzenia naszej plenerowej „Biblioteki pod chmurką” 
w  Parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich. Innowacyjną formą promującą 
czytelnictwo jest współpraca z Radio FAMA Wołomin i audycja „Poczytaj mi FAMO” 
z  bibliotecznymi rekomendacjami. Z kolei z portalem informacyjnym WWL24, realizujemy  
projekt #COOLturka w  którym bibliotekarki polecają książki, audiobooki i filmy godne uwagi. 
2020 rok to również kontynuacja dwóch ogólnopolskich akcji: „Mała książka – wielki człowiek” 
oraz ”Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Kontynuowano również  stałe cykle: Dyskusyjny 
Klub Książki oraz Maluchy w  bibliotece. Usługą, która cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem wśród Czytelników jest Legimi. Legimi to  bezpłatny, zdalny dostęp do 60 
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tys. ebooków i  audiobooków. W okresie w którym biblioteka była nieczynna dla czytelników, 
usługa Legimi, cieszyła się wręcz olbrzymim zainteresowaniem. Od marca do końca roku nasi 
czytelnicy przeczytali (i odsłuchali) w ramach usługi łącznie 41.646.149 słów, co można 
przeliczyć np. na ekwiwalent dwóch „Panów Tadeuszów” dziennie. W całym 2020 r. wydano 
287 kodów dostępu do usługi. 
 
Wydano ponad 300 kodów do usługi Legimi, w ramach której wypożyczono 2463 woluminów. 
Zainteresowanie zbiorami biblioteki oraz jej działalnością w czasie obowiązywania obostrzeń 
była i jest znacząca. Stale powiększamy zbiory biblioteki. Rokrocznie oprócz książek kupujemy 
również audiobooki i filmy.  

 
Zostaliśmy jednym z partnerów Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, w ramach którego Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
realizowało Konkurs na Projekty Partnerskie. Jednym z elementów Projektu, było 
przeprowadzenie diagnozy i konsultacji społecznych, które pomogły odpowiedzieć na pytanie: 
jakie konkretne działania przyczynią się do budowania wspólnego dobra i stworzyć projekt, 
który zawalczy o grant w wysokości do 80 tys. złotych. Podczas dwóch dni spotkań, po raz 
kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że siła tkwi w  mieszkańcach naszego miasta, którym 
po prostu chce się chcieć. Wspólnie z biblioteką, Parterami Programu byli Magdalena Filaber 
oraz Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej".  
 
Istotny czynnikiem, który wpłynął na tegoroczne statystyki czytelnicze biblioteki były 
ograniczenia i wyzwania związane z pandemią. Wśród najważniejszych składowych wymienić 
należy: 

▪ zamknięcia wynikające z przepisów, 
▪ zamknięcia wynikające z konieczności przystosowania placówek, 
▪ ograniczenia form działalności: 

o brak swobodnego dostępu do półek, 
o brak możliwości wypożyczania zbiorów inaczej niż „bezkontaktowo”, 
o limity czytelników w przeliczeniu na powierzchnię lub liczbę stanowisk obsługi, 

▪ zmiany w preferencjach czytelniczych i zwyczajach, 
▪ ograniczenia w przemieszczaniu się wynikające z przepisów lub osobistych decyzji 

czytelnika. 
 
 
 

Na biblioteczne półki trafiło 2863 zbiorów w tym 163 multimedia na kwotę 68869,04 zł. 
Ważną częścią naszych planów zakupowych są propozycje od mieszkańców. Od 2015 
zapraszamy do udziału w akcji - Literacki Budżet Obywatelski,  w którym można zgłaszać 
propozycje książek i  audiobooków do zakupu z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w 
ramach programu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W  2020 roku kwota Dotacji, 
wynosiła 19 tys. złotych.  
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W ciągu ostatnich lat działalności liczba aktywnych czytelników biblioteki utrzymywała się 
powyżej poziomu 5000 osób. W 2020 r. spadła o 18,2% w ujęciu r/r (5052 aktywnych 
czytelników). 
 
Jednym ze zjawisk zaobserwowanych w okresie trwania pandemii wzrost średniej liczby 
wypożyczeń podczas odwiedzin. W ciągu ostatnich 10 lat średnia ta systematycznie spadała, 
zaczynając od ok. dwóch wypożyczeń na każde odwiedziny, aż do wartości 1,67 w 2019 r. 
(tracąc systematycznie 0,03 wypożyczenia na odwiedziny rocznie). Ograniczony dostęp 
do  biblioteki oraz niepewność odnośnie dalszych obostrzeń spowodowała odwrócenie 
trendu, który obecnie ma charakter rosnący. W grudniu 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 
dokładnie 2,0. Średniorocznie wzrósł z wartości 1,67 do 1,76, co oznacza wzrost o 5,4% r/r. 
Biblioteka Główna, podzielona na trzy działy: Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci 
i młodzieży, Czytelnia Multimedialną. 

Filie biblioteki:  
- Filia Osiedle Niepodległości, ul. Kazimierza Wielkiego 1, Wołomin, 
- Filia Ossów, ul. Matarewicza 148, Ossów,  
- Filia Zagościniec, ul. 100-lecia 41, Zagościniec. 
 
 

Miejski Dom Kultury w Wołominie 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej 
ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin 
tel: 22 776 29 53 
tel./fax: 22 787 04 29 
e-mail : mbpwolomin@interia.pl 
www.biblioteka.wolomin.pl 

W 2020 roku Miejski Dom Kultury w Wołominie zrealizował 58 wydarzeń w tym dostępnych 
w sieci: 

• 16 spektakli, koncertów i wystaw online 

• 5 audiobooków 

• 4 podcasty 

• 2 covery utworów muzycznych 

• 3 warsztaty perkusyjne online 

• życzenia świąteczne online z udziałem grup muzycznych MDK 

• rozświetlenie choinki miejskiej online 

• 5 konkursów 

STATYSTYKA W PANDEMII 

• bibliotekę w 2020 roku odwiedzono 40.969 razy, 

• zarejestrowało się 545 osób, 

• całkowita liczba aktywnych czytelników wyniosła 5052 osoby, 

• wypożyczono 71.934 tytuły, 
o w tym 1524 multimediów (audiobooki i filmy), 

• z Internetu skorzystano 416 razy. 

mailto:mbpwolomin@interia.pl
http://www.biblioteka.wolomin.pl/
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Ubiegły rok był czasem, w którym musieliśmy stanąć na wysokości zadania i zmienić nasz 
dotychczasowy model działania. Znaczna część z naszych przedsięwzięć dotyczyła wydarzeń 
dostępnych online, zorganizowaliśmy również więcej konkursów, w tym dwa konkursy 
ogólnopolskie. Budując na nowo ofertę kulturalną, staraliśmy się odkrywać potencjał w 
lokalności, jeszcze bardziej zaangażować i zaaktywizować mieszkańców, uczyliśmy się także 
pracy z kamerą, nowej formy przedstawiania kultury. Możemy z pełną odpowiedzialnością 
powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, mieszkańcy Wołomina bardzo licznie wzięli udział w 
proponowanych wydarzeniach, zasięgi naszych propozycji są rekordowo wysokie. Forma 
wydarzeń online pozwala nam docierać do większej liczby odbiorców, nasze działania zostały 
dostrzeżone w całej Polsce, czemu dowodzi wizyta Kolektywu Badawczego w instytucji, który 
ocenił nasz kierunek jako ten, który warto naśladować. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych 
przedsięwzięć: 
 
Koncert kolęd ZAKOPOWER 
koncert znakomitego zespołu Zakopower, który odbył się w parafii Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie z okazji Święta Trzech Króli. To cykliczne wydarzenie organizowane 6 stycznia 
w jednej z wołomińskich parafii. 
 
25 lat MDK 
W 2020 roku MDK obchodził swoje 25 urodziny. Z tej okazji odbyła się wystawa malarstwa, 
fotografii i grafiki autorstwa pracowników naszej instytucji. Wydarzenie pokazało, że zespół 
MDK tworzą ludzie z różnymi pasjami, że są nie tylko odbiorcami kultury, ale także ich 
twórcami. 
 
Koncert Marka Piekarczyka 
Koncert Marka Piekarczyka był propozycją walentynkową, która spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, to był uroczy i piękny wieczór z liderem zespołu TSA. 
 
Dzień Kobiet 
Staramy się, aby co roku Dzień Kobiet był wyjątkowy, to wydarzenie zrealizowaliśmy tuż przed 
wybuchem pandemii i składało się z wielu elementów: bazarku, porad, usług kosmetycznych, 
wywiadów, pokazu mody, warsztatów oraz koncertu zespołu Bardotka Trio. 
 
WHH RAP Day (dwie edycje) 
W Wołominie kultura rap jest w świetnej kondycji i od zawsze wołomińscy twórcy mogą liczyć 
na wsparcie MDK. W 2020 roku udało nam się zrealizować 3 koncerty hip-hop (w tym jeden 
online) z udziałem lokalnych artystów i zaproszonych gości. Koncerty to inicjatywa oddolna 
organizowana przez grupę Wołomin Hip-Hop. 
 
Festiwal Street Food’u 
W ramach współpracy w minionym roku byliśmy także partnerem wołomińskiego festiwalu 
street food’u, który odbył się na Placu 3 Maja w Wołominie. Mieszkańcy mogli spróbować 
kuchni z różnych stron świata. 
 
Koncerty Farben Lehre i Jacka Kawalca 
Braliśmy udział także w dwóch dużych przedsięwzięciach online jako partnerzy. Był to koncert 
kultowego zespołu FARBEN LEHRE oraz koncert Jacka Kawalca, obie propozycje odbyły się w 
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formie online. To z pewnością dla instytucji było dużym wyzwaniem, ponieważ dotychczas 
pracownicy MDK nie realizowali tak dużym wydarzeń na żywo w formule online. 
 
Zima i lato w mieście 
Jak co roku, akcja ZwM i LwM organizowana przez MDK cieszy się ogromną popularnością. O 
ile zima przebiegała w wypracowany już sposób, o tyle lato było dla nas dużym wyzwaniem z 
uwagi na wprowadzone obostrzenia. Byliśmy jedyną instytucją w naszym powiecie, która 
postanowiła nie rezygnować z organizacji półkolonii. Dobre przygotowanie I dodatkowe 
przeszkolenie kadry umożliwiło spędzenie u nas dwóch bezpiecznych I atrakcyjnych tygodni. 
 
Wołomińskie Wyprzedaże Garażowe 
To propozycja, która z każdą edycją zyskuje nowych sympatyków. W 2020 roku postanowiliśmy 
zorganizować edycję letnią w parku, przez cały dzień można było kupować niepowtarzalne 
przedmioty, które dzięki takim akcjom zyskują drugie życie. 
 
Galeria Oranżeria 
W 2020 roku w naszej galerii gościliśmy wielu znakomitych artystów: Zofia Lasocka, Anna 
Trojanowska, Michał Wagner, Tomasz Zwoliński, Łukasz Żak oraz wystawa zbiorcza  
pracowników z okazji 25-lecia MDK: Aneta Saks, Dominika Gondek, Daniel Dąbrowski, Martyna 
Matuszak, Paweł Kocik. Relacje video z otwarcia wystaw można obejrzeć na naszym kanale na 
YT. 
 
Dzień Otwarty 
Przygotowanie oferty edukacyjnej w minionym roku nie było łatwym zadaniem, ale pomimo 
obostrzeń w MDK udało się zorganizować wydarzenie, na którym mogliśmy przedstawić nasze 
propozycje zajęć dodatkowych, w których znalazło się wiele nowości. W ramach dnia 
otwartego odbyła się również niespodzianka – pokaz uwielbianego przez dzieci magika.  W 
minionym roku ze względu na epidemię COVID-19 DO trwał – wyjątkowo – dwa dni. Był 
podzielony na lekcje pokazowe oraz występy na scenie a także park rozrywki na terenie starego 
basenu przy MDK. 
 
PARKOGRANIE: SOSNOWSKI 
Koncert, który odbył się zarówno online jak i z udziałem publiczności w parku im. Zofii i 
Wacława Nałkowskich. Wydarzenie przed ekranami obejrzało ponad 2000 widzów! Do 
projektu zaprosiliśmy świetnego bluesmana – Barta Sosnowskiego. 
 
KINO SAMOCHODOWE 
W 2020 roku zorganizowaliśmy swoje pierwsze kino samochodowe! Wydarzenie odbyło się na 
terenie starego basenu, a na ekranie wyświetliliśmy piękny i wzruszający film pt. “Życie jest 
piękne”. Wszystkie bezpłatne wejściówki na wydarzenie rozeszły się w mgnieniu oka. Dzień 
wcześniej zorganizowaliśmy koncert QUEEN na dużym ekranie, który można było obejrzeć w 
plenerze na leżakach. 
 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS “PANDEMIA – CO ZMIENIA?” 
Zorganizowaliśmy między innymi dwa ogólnopolskie konkursy w kategorii film i fotografia, 
które poruszyły temat panującej pandemii. Swoje prace zgłosili uczestnicy z całej Polski – 
absolwenci szkół filmowych i akademii fotografii. Zwycięski film krótkometrażowy można 
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obejrzeć na naszym kanale na YT. Oprócz tych konkursów, zorganizowaliśmy także cykl 
konkursów świątecznych, w których łącznie wzięło udział około 500 osób! 
 
PODCASTY I AUDIOBOOKI 
To nowe projekty MDK w Wołominie do których zapraszamy znakomitych gości. W ramach 
podcastów rozmawialiśmy ze znanymi osobami ze świata kultury: Martą Zabłocką, Aleksem 
Mackiewiczem, Radkiem Łukasiewiczem, czy Maciejem Gołyźniakiem. W 2020 roku 
zrealizowaliśmy także cykl audiobooków “Opowieści Wigilijnych”, do których zaprosiliśmy 
wokalistkę Gośkę Bańkę. 
 
Przez cały 2020 rok siedziba MDK zmieniała swój wygląd. Zostały wyremontowane: 

• salę widowiskową 

• galerię oranżerię 

• portiernię 

• sale zajęciowe 

• garderoby 

• korytarze 

• foyer 

• pomieszczenia biurowe 

• elewacja budynku 
Została również zmodernizowana sieć internetowa, dzięki czemu możemy właściwie 
organizować wydarzenia transmitowane online i udostępniać odwiedzającym szybki 
i bezawaryjny internet. W minionym roku zbudowaliśmy również nową stronę internetową 
mdk, która oprócz ładnej estetyki umożliwia szybki i prosty dostęp do informacji o naszej 
działalności (z dostępem dla osób niewidomych). 
 
ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO 
W 2020 roku nasza instytucja zrealizowała zakup sprzętu w ramach projektu budżetu 
obywatelskiego złożonego przez Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dzięki pozyskanym 
środkom, wyposażyliśmy nasz system w sprzęt o wartości 120 tys. złotych! Dysponujemy 
obecnie systemem nagłaśniającym o bardzo wysokim standardzie, dzięki któremu możemy 
realizować wymagające przedsięwzięcia i realizować nagrania studyjne w wysokiej jakości 
dźwięku. 
 
ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO 
W minionym roku MDK zakupił także sprzęt multimedialny (kamery, oświetlenie, kable, 
konwertery) niezbędny do realizacji wydarzeń online. Zakupiony sprzęt umożliwia realizacje na 
wysokim poziomie i w świetnej jakości, którą cenią zarówno widzowie jak i zapraszani artyści. 

 

 

Miejski Dom Kultury w Wołominie 
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin 
tel: 22 787 45 13 
fax: 22 787 87 63 
e- mail: mdk@mdkwolomin.pl 
mdkwolomin.pl 

mailto:mdk@mdkwolomin.pl
http://mdkwolomin.pl/
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Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN” Wołomin  

Pandemia ograniczyła aktywność sportową mieszkańców gminy - w pierwszym kwartale roku 
2020 swoje rozgrywki ligowe prowadziły jeszcze związane z OSiR kluby koszykówki kobiet (UKS 
Huragan) i siatkówki mężczyzn (KS Huragan), jednak w kolejnym rozgrywki zawieszono. 
Organizacja "Zimy z Huraganem" to koszt 5 000 zł, "Sportowych ferii" – 2 600 zł. 
 
Lipiec to przede wszystkim Letnia Akademia Sportu - dwa tygodnie otwartych, bezpłatnych 
treningów dla najmłodszych wołominiaków, podczas których mogli oni zapoznać się z judo, 
karate, kolarstwem, koszykówką, parkourem, piłką nożna, siatkówką plażową, Tang Soo Do 
oraz tenisem i fitness (koszt. ok. 2 000 zł) 
 
Już od sierpnia ruszyły rozgrywki ligowe piłkarzy, we wrześniu odbyły się pierwsze mecze 
koszykówki i siatkówki na hali OSiR. Zorganizowaliśmy całodniowy turniej siatkówki plażowej 
par mieszanych (koszt ok. 2 500 zł), w trakcie koszykarskiego XVIII Turnieju Kadetek (koszt ok. 
1 200 zł) obchodziliśmy jubileusz 50-lecia pracy trenerskiej Ryszarda Zahna. Wsparliśmy BS 
Salwa w organizacji XIV międzynarodowego wieloboju strzeleckiego (5 000 zł) 
 
W październiku gościliśmy zorganizowane przez Wołomińskie Centrum Sztuk Walki 
Seminarium w formule Point-fighting. W szkoleniu wzięło udział 127 zawodników niemal z 
całej Polski ze wszystkich kategorii wiekowych. Jednym z elementów seminarium była również 
sesja sparingowa – walki prowadzone były na sześciu matach, z podziałem wiekowym. Każdy 
z zawodników stoczył po dwie walki sędziowane i punktowane według regulaminu PZKB. 
 
W grudniu przez dwa dni trwała rywalizacja młodzików w ramach siatkarskiego memoriału 
Jerzego Cudnego zorganizowanego przez UKS Piątka (ok. 1 000 zł), zakończyło się też Grand 
Prix BS Salwa (ok. 4 700 zł). 
Ograniczenie działalności sportowej było też okazją do prac remontowych i porządkowych. 
Przebudowano recepcję, dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano 
również wymagane poręcze przy głównym wejściu (razem ok. 15 000 zł). Zagrażające 
bezpieczeństwu mieszkańców drzewa nad stawem usunęła Straż Pożarna, uporządkowanie 
terenu po wycince i nowe nasadzenia to koszt około 16.000 złotych. Kompleksowa wymiana 
systemu monitoringu to wydatek około 18 000 złotych. 
 
Koszty związane z utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu boisk i hali sportowej to: boisko 
główne – 12 000 zł, boisko sztuczne – 8 000 zł, boisko do siatkówki plażowej – 3 000 zł, 
naprawa parkietu w hali - ok. 3 000 zł. 
 
Orientacyjne koszty pozostałych usług: wsparcie młodzieżowych sekcji sportowych – 
95 000 zł, organizacja imprez – 35 000 zł, ochrona – 102 000 zł, usługi informatyczne – 
25 000 zł. 
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Wydłużona przez pandemię przerwa technologiczna na pływalni pozwoliła na wykonanie 
szeregu prac, w tym wymiany uszczelek, kontrolę dysz dennych, usunięcie korozji z podstaw 
słupów drewnianych oraz ich konserwację, malowania słupów betonowych, wykonanie ławek 
ze stali kwasoodpornej wraz z odnowionymi siedziskami, szereg niezbędnych prac 
konserwacyjnych i serwisowych urządzeń zaplecza, m.in.: filtrów wielowarstwowych, 
zbiorników kontaktowych, zbiorników przelewowych, filtrów wody czystej, pomp dozujących 
destruktorów ozonu, filtrów osadnikowych central wentylacyjnych za ogólną kwotę ok. 22.000 
zł. Zakupiono i zamontowano filtr do uzdatniania wody basenowej o podwyższonej zawartości 
chloru za blisko 12.000 zł. 

 
 

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie 

Muzeum prowadzi działalność nieprzerwanie od 1992 roku, ma za zadanie upowszechnianie 
wiedzy o dorobku rodziny Nałkowskich, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr 
kultury związanych z Nałkowskimi i historią „Domu nad Łąkami”, prowadzi działalność 
kulturalną, edukacyjną i wydawniczą. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku. 
Działalność Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” w Wołominie w roku 
2020 była zdominowana sytuacją pandemiczną. Pomimo dwukrotnego zawieszenia 
możliwości obsługi ruchu turystycznego praca w placówce trwała nieprzerwanie.  
W 2020 roku przypadała 125. rocznica powstania „Domu nad Łąkami”, z racji ograniczeń 
nałożonych na instytucje kultury oraz niepewnej sytuacji nie udało się zrealizować wydarzenia 
upamiętniającego rocznicę, w zamian zamówiona została u Marcina Tadeusza 
Łukaszewskiego, kompozytora, pianisty, prof. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie, kompozycja „Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej”. Są to utwory muzyczne do 
słów młodzieńczych wierszy Zofii. Kompozycja ta jest bezprecedensowym wydarzeniem w 
historii instytucji i miasta. Premierowe wykonanie zaplanowane jest na początek lata 2021 
roku.  
W maju Muzeum otrzymało dofinansowanie z MKiDN ze środków NCK z programu „Kultura w 
sieci” na projekt „Ja cała się z tego składam”. Projekt kulturalny, interdyscyplinarny polegający 
na utrwaleniu i udostępnieniu w sieci dwóch wykładów z pracownikami naukowymi 
realizującymi badania w ramach „Archiwum kobiet: piszące”,  czterech krótkich wykładów 
dotyczących życia i twórczości Zofii i Wacława Nałkowskich oraz performance internetowego 
Anny Baumgart „Stół kobiet”. Realizacja tego wydarzenia pokazała dom Nałkowskich jako 
miejsce dla wszystkich, przyjaźnie nastawione na mieszkańców miasta oraz otwarte na nowe 
wyrazy artystyczne. Pozwoliło to kontynuować pracę nad tworzeniem nowego wizerunku 
miejsca i marki jaką powinno stać się Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich. Działania prowadzone 
były od 10.06 do 15.11 W projekcie udział wzięło ponad sto osób, efekty pracy obejrzało 
prawie 3 tys. odbiorców. Wszystkie efekty projektu dostosowane są do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością (napisy lub przetłumaczone na polski język migowy).  
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie 
ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin 
tel./fax: 22 776 33 71 
e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl 
www.osir.wolomin.pl 

http://www.osir.wolomin.pl/
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Wśród zorganizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich wydarzeń znalazły 
się: 
 
WYSTAWA „Domu drogi…”  wystawa wirtualna poświęcona domom we wspomnieniach 
i twórczości Zofii Nałkowskiej  
 
KONCERTY LETNIE 
Cykl 10 koncertów „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku” 
 
WYKŁAD  
prof. Andrzej Mencwel „Zaangażowanie jako postawa” rozmowa poprowadzona przez Annę 
Łazar poświęcona działalności społecznej Wacława Nałkowskiego 
 
SPOTKANIA  
„Ukochana moja…” listy pisane przez Nałkowskiego do narzeczonej a później żony – Anny 
Nałkowskiej w interpretacji Aleksandry Gotowickiej i Szymona Kołodzieja 
 
PROJEKT „JA CAŁA SIĘ Z TEGO SKŁADAM”  
 
„Wieczór w RDC” audycja Radia Dla Ciebie na żywo z udziałem Agaty Sobczak. Audycja 
poświęcona fortepianowi Zofii Nałkowskiej. Realizacja red. Piotr Łoś 
Zakończenie prac renowacyjnych fortepianu Zofii Nałkowskiej i powrót instrumentu do 
salonu „Domu nad Łąkami”  
 
Remont barierek tarasu południowego oraz balustrad balkonów na piętrze 
Publikacja reklamy i artykułu reklamowego w prasie branżowej „Rynek Turystyczny” 
Zakup reklamy wizerunkowej na tablicy informacyjnej przy Placu 15 Sierpnia w Kobyłce  

 

 

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” w Wołominie 

ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin 

tel/fax: 22 786 22 19 

czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10 – 15  (w niedziele wstęp do muzeum jest bezpłatny) 

www.muzeumnalkowskich.pl 

http://www.muzeumnalkowskich.pl/
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Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku”  

Instytucja została powołana przez władze gminy Wołomin w 2013 roku ma za zadanie m.in. 
popularyzację historii wojny polsko-bolszewickiej i wielkiego polskiego zwycięstwa, które 
miało miejsce m.in. na obszarze gminy Wołomin. 
W ramach działalności placówki funkcjonuje Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej 
(CITH) w Ossowie, które posiada: punkt informacji turystycznej, infokiosk, salkę kinowo-
konferencyjną, multimedialne ekrany dotykowe, wirtualnego prezentera oraz przestrzeń 
wystawienniczą. W 2020 odwiedziły nas 4704 osoby. 
 
Rok 2020 był szczególny dla instytucji, bowiem obchodzono 100-lecie Bitwy Warszawskiej. 
Pomimo panującej pandemii, udało się zorganizować liczne wydarzenia, m.in.:  

 
Wizyta delegacji z Węgier 
Németh Szilárd István, wiceminister Obrony Narodowej Węgier i Elżbieta Radwan, burmistrz 
Wołomina złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą pomoc Węgrów w wojnie polsko-
bolszewickiej. 
 
Ferie w Ossowie 
W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odbyły się spotkania dla dzieci 
i młodzieży w ramach zorganizowanych ferii. 
 
Koncert z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych 
W siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odbył się Koncert z okazji Dnia 
Żołnierzy Wyklętych. 

 
Wizyta studentów ze Wschodu 
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili uczestnicy Wschodniej Szkoły 
Zimowej – studenci z Białorusi, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Organizatorem 
wycieczki było Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.  Uczestnicy 
obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, wysłuchali wykładu pułkownika Tadeusza Krząstka o wojnie 
polsko-bolszewickiej i udali się na spacer do miejsc pamięci. 

 
Prace porządkowe na Cmentarzu Poległych 
Samorządowa Instytucja Kultury, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wizna 1939” i uczniowie  
I LO PUL w Wołominie, przeprowadzili prace porządkowe na Cmentarzu Poległych w Ossowie 
przed 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej. Tego samego dnia rejestrowany był odcinek programu 
„Było, nie minęło” nawiązujący do wydarzeń 1920 roku. 

 
Stowarzyszenie „Wizna 1939” przekazało Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie 
kolejne eksponaty z okresu Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
 
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili Wojciech i Piotr 
Halladinowie, stryjeczni wnukowie szeregowego Konrada Halladina, uczestnika Boju pod 
Ossowem, pochowanego na Cmentarzu Poległych. Z kolei ich dziadek, Jan walczył w Bitwie 
pod Lwowem. W wojnie polsko-bolszewickiej brał udział również najstarszy z braci, Franciszek. 
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Sierpniowe obchody 100-rocznicy Bitwy Warszawskiej, podczas których mogliśmy 
uczestniczyć m.in. w: 

▪ wykładzie dr Michała Ceglarka z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący posługi 
kapłana na polu walki w nawiązaniu do postaci ks. Ignacego Skorupki,  

▪ premierze książki „Wojna polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”, 
▪ Jubileuszowym Pikniku Historycznym z inscenizacją nawiązującą do epizodów Boju pod 

Ossowem. 
▪ wystawie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,  
▪ oglądaniu filmu dokumentalnego „Zwycięstwo 1920” w Centrum Informacji 

Turystyczno-Historycznej.  
Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 
Wernisaż wystawy „Obrazy patriotyzmu – Bitwa Warszawska 1920 roku” 
Projekt został zrealizowany w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920” 
i otrzymał dofinansowanie z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. 
 
Wernisaż wystawy „Dwa Bratanki – Węgrzy Polakom w 1920 roku” 
W wernisażu uczestniczyli: dr László Marek Szubert, zastępca ambasadora Węgier, Dariusz 
Szymanowski, zastępca burmistrza Wołomina i Rafał Pazio, dyrektor SIK. Wykład na temat 
przyjaźni polsko-węgierskiej wygłosił dr Michał Ceglarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Patronem projektu jest dr Endre László Varga, emerytowany pracownik naukowy 
z Uniwersytetu Kalwińskiego w Budapeszcie. Wystawa ma charakter mobilny, co pozwoli 
innym instytucjom kulturalnym i szkołom wypożyczyć ją na określony czas. Wystawa ma na 
celu popularyzację wiedzy o współpracy militarnej Węgier i Polski w latach 1919-1921. Projekt 
otrzymał dofinansowanie ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka. 

  

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 
roku”  
(nazwa skrócona „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”) 
pok. nr 2 w budynku Zespołu Szkół w Ossowie przy ulicy Matarewicza 148 (gm. Wołomin), 
05-230 Kobyłka 
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 
tel/fax (0-22) 209-50-78,  
http://www.ossow1920.pl/ 
biuro@ossow1920.pl 

http://www.ossow1920.pl/
mailto:biuro@ossow1920.pl
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„Raport o stanie gminy Wołomin za 2020 rok” przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Wołominie we współpracy z pracownikami spółek i jednostek organizacyjnych gminy 
Wołomin. 

 
Urząd czynny 
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00 
pt: 8:00 - 14:00 
Kasa Urzędu czynna 
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15 
pt: 8:00 - 13:15 
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25) 
Nr rachunku: 
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047 
Opłata skarbowa: 
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 
 

  

Urząd Miejski w Wołominie 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66 
e-mail: um@wolomin.org.pl 
strona internetowa: https://wolomin.org  

Istotne informacje o tym jak załatwić konkretną sprawę w Urzędzie Miejskim (jakiego typu 

dokumentów potrzebujesz lub jak należy się przygotować przed wizytą w Urzędzie) znajdziesz 

na stronie wolomin.org w zakładce „załatw sprawę w urzędzie”.  

mailto:um@wolomin.org.pl
https://wolomin.org/
https://wolomin.org/
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Załącznik nr 1 – wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2020 roku 

Lp. 
Nr 

uchwały  
Data 

podjęcia 
Treść uchwały 

Termin wejścia 
w życie 

Data publikacji 
Uwagi o 
realizacji 
uchwały 

1. XVII-
1/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i 

ustalenia wysokości tej 
opłaty oraz zwolnienia z 
części opłaty w związku z 

kompostowaniem 
bioodpadów w 
przydomowym 

kompostowniku 

1 kwietnia 2020r. 
Podlega 

publikacji w 
Dz.Urz.Woj.Maz. 

Dz.Urz.Woj.Ma
z. 

Pozycja 1871  
z 11.02.2020 r. 

Uchwała 
zrealizowana  

2. XVII-
2/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot  wzoru deklaracji  o 
wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej 

przez właścicieli 
nieruchomości  
zamieszkałych 

1 kwietnia 2020r. 
Podlega 

publikacji w 
Dz.Urz.Woj.Maz. 

Dz.U.Woj.Maz. 
Pozycja 2872 
z 5.03.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

3. XVII-
3/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot  planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Wołominie na 2020 rok 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

4. XVII-
4/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot  zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Wołomin 

Z dniem podjęcia Dz.Urz.Woj.Ma
z. 

Pozycja 1872 
z 11.02.2020 r. 

Uchwała 
zrealizowana  

5. XVII-
5/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wołomin na lata 2020-2034 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

6. XVII-
6/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot zmiany uchwały 
dotyczącej udzielenia 
poręczenia pożyczki 

zaciągniętej przez 
Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Wołominie 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

7. XVII-
7/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot nadania regulaminu 
organizacyjnego Straży 
Miejskiej w Wołominie 

Po upływie 14 dni 
od dnia publikacji 

w  
Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

Dz.Urz.Woj.Ma
z. 

Pozycja 1873  
z 11.02.2020 r. 

Uchwała 
zrealizowana  

8. XVII-
8/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot  zmiany uchwały (dot. 
gminnego program 

profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2020) 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

9. XVII-
9/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot przyjęcia do realizacji 
programu Asystent osoby 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  
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niepełnosprawnej – edycja 
2019-2020 

10. XVII-
10/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych 

Po upływie 14 dni 
od dnia publikacji 

w  
Dz. Urz. Woj.Maz 

Dz.Urz.Woj.Ma
z. 

Pozycja 1874  
z 11.02.2020 r. 

Uchwała 
zrealizowana  

11. XVII-
11/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot Statutu Miejskiego 
samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki zdrowotnej 

Nr 1  w Wołominie 

Po upływie 14 dni 
od dnia publikacji 

w  
Dz. Urz. Woj.Maz 

Dz.Urz.Woj.Ma
z. 

Pozycja 1875 
z 11.02.2020 r. 

Uchwała 
zrealizowana  

12. XVII-
12/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot zmiany uchwały Nr L-
56/2018 Rady Miejskiej w 

Wołominie z dnia 28 marca 
2028 r. 

Po Po upływie 14 
dni od dnia 
publikacji w  

Dz. Urz. Woj.Maz 

Dz.Urz.Woj.Ma
z. 

Pozycja 1876 
z 11.02.2020 r. 

Uchwała 
zrealizowana  

13. XVII-
13/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot wyrażenia zgody na 
najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

14. XVII-
14/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot wyrażenia zgody na 
najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

15. XVII-
15/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot zamiany nieruchomości Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

16. XVII-
16/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot wyrażenia zgody na 
najem 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

17. XVII-
17/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot odwołania składu 
Komisji Skarg Wniosków i 
Petycji Rady Miejskiej w 

Wołominie 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

18. XVII-
18/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot ustalenia składu 
osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Wołominie 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

19. XVII-
19/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot zaopiniowania działań 
Burmistrza Wołomina 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

20. XVII-
20/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot przyjęcia stanowiska 
dotyczącego obchodów 

100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

21. XVII-
21/2020 

23 stycznia 
2020 r.  

Dot przyjęcia stanowiska w 
zakresie gospodarki 

odpadami 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

22. XVIII-
22/2020 

24 lutego 
2020 r.  

Dot. przyjęcie przez Gminę 
Wołomin zadania 

publicznego od Gm. 
Klembów 

Z dniem podjęcia  Uchwała w 
trakcie realizacji  

23. XVIII-
23/2020 

24 lutego 
2020 r. 

Dot. przyjęcia przez Gminę 
Wołomin zadania 

publicznego od Gminy Ząbki 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

24. XVIII-
24/2020 

24 lutego 
2020 r.  

Dot. przyjęcia programu 
przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  
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25. XVIII-
25/2020 

24 lutego 
2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

Z dniem podjęcia. 
Podlega 

publikacji 
w Dz. 

Urz.Woj.Maz.   

Dz.U.Woj.Maz. 
Poz.2763 

z 3.03.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

26. XVIII-
26/2020 

24 lutego 
2020 r. 

Dot. zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na 

lata 2020-2034 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

27. XX-
27/2020 

28 maja 
2020 r. 

Dot. zmiany uchwały Nr 
XXXVIII-56/2014 w sprawie 

emisji obligacji 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

28. XX-
28/2020 

28 maja 
2020 r. 

Dot. zmiany uchwały Nr XI-
107/2015 w sprawie  emisji 

obligacji 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

29. XX-
29/2020 

28 maja 
2020 r. 

Dot. zmiany uchwały Nr L-
49/2018 w sprawie  emisji 

obligacji 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

30. XX-
30/2020 

28 maja 
2020 r. 

Dot. zmiany uchwały 
budżetowej gm Wołomin na 

rok 2020 

Z dniem podjęcia  
Podlega 

publikacji w 
Dz.Urz.Woj.Maz. 

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6396 

z 8.06.2020r. 
 

Uchwała 
zrealizowana  

31. XX-
31/2020 

28 maja 
2020 r. 

Dot. zmiany w WPF gm. 
Wołomin na lata 2020-2034 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

32. XX-
32/2020 

28 maja 
2020 r. 

W sprawie emisji obligacji Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

33. XX-
33/2020 

28 maja 
2020 r. 

W sprawie projektu 
regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania 

ścieków 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

34. XX-
34/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zmiany uchwały 
w sprawie  zasad 

odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla 

bezdomnych 

Z dniem podjęcia  Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6397 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

35. XX-
35/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie przyjęcia 
programu wspierania 

rodziny 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

36. XX-
36/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  nadania nazwy 
rondu 

Z dniem podjęcia  Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6398 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

37. XX-
37/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  numeracji 
porządkowej we wsi Ossów 

Z dniem podjęcia  Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6399 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

38. XX-
38/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zamiany 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

39. XX-
39/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  nabycia 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

40. XX-
40/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  
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41. XX-
41/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

42. XX-
42/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

43. XX-
43/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

44. XX-
44/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

45. XX-
45/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
lokalu użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

46. XX-
46/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
lokalu użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

47. XX-
47/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
lokalu użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

48. XX-
48/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

49. XX-
49/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

50. XX-
50/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

51. XX-
51/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

52. XX-
52/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

53. XX-
53/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

54. XX-
54/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

55. XX-
55/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

56. XX-
56/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

57. XX-
57/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zgody na 
wydzierżawienie 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

58. XX-
58/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  programu opieki 
nad zwierzętami 

bezdomnymi 

14 dni od 
publikacji w 

Dz.u.Woj.Maz.  

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6563 

z 12.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

59. XX-
59/2020 

28 maja 
2020 r. 

Zmiany uchwały Nr XV-
182/2019 z 26 listopada 

2019r. 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

60. XX-
60/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  sprawozdania 
finansowego OPTU 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

61. XX-
61/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  sprawozdania 
finansowego MSP ZOZ NR 1 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

62. XX-
62/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  sprawozdania 
finansowego MSP ZOZ Nr 2 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  
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63. XX-
63/2020 

28 maja 
2020 r. 

Dot. realizacji Społecznych 
Wniosków do Budżetu 

Gminy 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

64. XX-
64/2020 

28 maja 
2020 r. 

Dot. przystąpienia do 
założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektr. i gaz 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

65. XX-
66/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zmiany 
regulaminu utrzymania 

czystości i porządku 

14 dni od 
publikacji w 

DZ.u.Woj.Maz. Z 
wyj. §1 ust.13 
(1.01.2021r.)  

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6400 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

66. XX-
67/2020 

28 maja 
2020 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych 
odpadów 

14 dni od 
publikacji w 

DZ.u.Woj.Maz. Z 
wyj. §1 ust.2 
(1.01.2021r.)  

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6401 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

67. XX-
68/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i 

ustalenia wysokości tej 
opłaty oraz zwolnienia z 
części opłaty w związku z 

kompostowaniem 
bioodpadów w 
przydomowym 

kompostowniku 

Z dniem 1 lipca 
2020r. i podlega 

publikacji w 
Dz.u.Woj.Maz. 

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6402 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

68. XX-
69/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej 

przez właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych 

Z dniem 1 lipca 
2020r. i podlega 

publikacji w 
Dz.U.Woj.Maz. 

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6403 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

69. XX-
70/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Wołomin 
opłaty targowej, określenia 

wysokości tej opłaty 
oraz zarządzenia jej poboru 

w drodze inkasa 

Z dniem 1 lipca 
2020r. i podlega 

publikacji w 
Dz.U.Woj.Maz. 

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6404 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

70. XX-
71/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie przyjęcia 
stanowiska w sprawie 

propozycji uczczenia 100. 
rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 

1920 poprzez nadanie 
drodze ekspresowej S8 

nazwy „Aleja Bohaterów 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  
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Bitwy Warszawskiej 1920” 
na 

terenie powiatu 
wołomińskiego 

71. XX-
72/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  zaopiniowania 
działań Burmistrza dot. 

zawarcia ugody 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

72. XX-
73/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie dofinansowania 
zadania z zakresu ochrony 

zdrowia 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

73. XX-
74/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  uzupełnienia 
składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

74. XX-
75/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie uzupełnienia 
składu osobowego komisji 

Edukacji 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

75. XX-
76/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia 
ponownej skargi 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

76. XX-
77/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia 
ponownej skargi 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

77. XX-
78/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia 
skargi 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

78. XX-
79/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia 
skargi 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

79. XX-
80/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie uznania się za 
organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

80. XX-
81/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  uznania się za 
organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

81. XX-
82/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia 
wniosku 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

82. XX-
83/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia 
wniosku 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

83. XX-
84/2020 

28 maja 
2020 r. 

w sprawie  średniej ceny 
paliwa na rok szkolny 

2019/2020 

14 dni od 
publikacji w 

Dz.U.Woj.Maz. 

Dz.U.Woj. Maz. 
Poz.6405 

z 8.06.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

84. XXI-
85/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany uchwały 
Nr XXI- 28/2020 

Z dniem podjęcia 
podlega 

publikacji   

 Uchwała 
zrealizowana  

85. XXI-
86/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

86. XXI-
87/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany WPF na 
lata 2020-2034 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

87. XXI-
88/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie programu 
wspierania uzdolnionych 

dzieci i młodzieży 

14 dni od 
publikacji w 

Dz.U.Woj.Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana  
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88. XXI-
89/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  oceny sytuacji 
ekonomicznej MSP ZOZ Nr 1 

w Wołominie 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

89. XXI-
90/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  oceny sytuacji 
ekonomicznej MSP ZOZ Nr 2 

w Wołominie 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

90. XXI-
91/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  oceny sytuacji 
ekonomicznej OPTU-SP  

ZOZ w Wołominie 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

91. XXI-
92/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany składu 
Rady Społecznej MSP ZOZ 

nr 1 w Wołominie 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

92. XXI-
93/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany siedziby 
Przedszkola nr 6 im. Bajka 

14 dni od 
publikacji w 

Dz.U.Woj.Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana  

93. XXI-
94/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zasad 
wynajmowania lokali z 

zasobu mieszkaniowego 
gminy 

14 dni od 
publikacji w 

Dz.U.Woj.Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana  

94. XXI-
95/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

95. XXI-
96/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

96. XXI-
97/2020 

30 czerwca 
2020 r.  

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

97. XXI-
98/2020 

30 czerwca 
2020 r. 

w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu 
cmentarza przy Al. 
Niepodległości w 
Wołominie etap II 

14 dni od 
publikacji w 

Dz.U.Woj.Maz. 

 uchwała 
zrealizowana 

98. XXII-
99/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  udzielenie 
Burmistrzowi wotum 

zaufania 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

99. XXII-
100/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 
rok 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

100. XXII-
101/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  udzielenia 
absolutorium 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

101. XXII-
102/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany uchwały 
budżetowej za 2020 rok 

Z dniem podjęcia 
i podlega 

publikacji w 
Dz.U.Woj. Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana  

102. XXII-
103/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany WPF Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

103. XXII-
104/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  zgody na 
wydzierżawienie 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  
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104. XXII-
105/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  zgody na najem 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

105. XXII-
106/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

106. XXII-
107/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  przyjęcia 
zadania publicznego od 

Miasta  Kobyłka 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

107. XXII-
108/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

14 dni od daty 
ogł. W Dz.U. 

Woj.Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana  

108. XXII-
109/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie nadania nazwy 
odcinkowi drogi 

ekspresowej S8 na terenie 
Gminy Wołomin 

14 dni od daty 
ogł. W Dz.U. 

Woj.Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana  

109. XXII-
110/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  rozpatrzenia 
skargi 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

110. XXII-
111/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  rozpatrzenia 
skargi 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

111. XXII-
112/2020 

27 lipca 
2020 r.  

w sprawie  zmiany uchwały 
Nr XX-32/2020 w sprawie  

emisji obligacji 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

112. XXIII-
113/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

Z dniem podjęcia 
 podlega 

publikacji w Dz. 
U. Woj. Maz. 

Poz.9768 z dn. 
23 września 

2020 

Uchwała 
zrealizowana  

113. XXIII-
114/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  zmiany WPF na 
lata 2020-2034 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

114. XXIII-
115/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  zarządzenia 
wyborów do organów 
sołectwa Mostówka 

Z dniem podjęcia   Uchwała utraciła 
moc- wybory 
odwołane do 

czasu 
zakończenia 

epidemii 

115. XXIII-
116/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  wyrażenia woli 
zawarcia porozumienia dot. 

aglomeracji Wołomin 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

116. XXIII-
117/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  zachowania 
integralności województwa 

mazowieckiego 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

117. XXIII-
118/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  uznania się za 
organ niewłaściwy 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

118. XXIII-
119/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  uzupełnienia 
składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

119. XXIII-
120/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  uzupełnienie 
składu osobowego Komisji 

Kultury i Sportu 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  
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120. XXIII-
121/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  ustalenia 
wysokości diet 

Z dniem podjęcia   Uchwała utraciła 
moc z dniem 
22.10.2020.r 

121. XXIII-
122/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  przyjęcia od 
Gminy Tłuszcz zadania 

publicznego 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

122. XXIII-
123/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki 

Jessica 2 

Z dniem podjęcia 
podlega 

wywieszeniu na 
tablicy ogł.  

 Uchwała 
zrealizowana  

123. XXIII-
124/2020 

14 września 
2020 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie Zespołu 
Ekonomiczno -

Administracyjnego Szkół i 
Przedszkoli w Wołominie 

Z dniem podjęcia 
podl. publikacji w 
Dz. U. Woj. Maz. 

Poz.9769 z dn. 
23 września 

2020 

Uchwała 
zrealizowana  

124. XXIII-
125/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  średniej ceny 
paliwa na rok szkolny 

2020/2021 

14 dni od daty 
  publikacji w Dz. 

U. Woj. Maz. 

Poz.9770 z dn. 
23 września 

2020 

Uchwała 
zrealizowana  

125. XXIII-
126/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  przystąpienia do 
sporządzenia mpzp Osiedla 

Wołominek cz. B 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji  

126. XXIII-
127/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia 

specjalistycznej ekspertyzy 
dendrologicznej oraz 

zabiegów pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych trzech 
pomników przyrody na 

terenie miasta Wołomin 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

127. XXIII-
128/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  regulaminu 
utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy 
Wołomin 

Z dn. 1.11.2020r. 
podl. publikacji w 
Dz. U. Woj. Maz. 

Poz.9771 z dn. 
23 września 

2020 

Uchwała 
zrealizowana  

128. XXIII-
129/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania 
odpadów 

komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i 

zagospodarowania tych 
odpadów 

Z dn. 1.11.2020r. 
podl. publikacji w 
Dz. U. Woj. Maz 

Poz.9772 z dn. 
23 września 

2020 

Uchwała 
zrealizowana  

129. XXIII-
130/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  zaliczenia drogi 
do kat. dróg gminnych 

14 dni od daty 
  publikacji w Dz. 

U. Woj. Maz. 

Poz.9773 z dn. 
23 września 

2020 

Uchwała 
zrealizowana  

130. XXIII-
131/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania działań 
Burmistrza Wołomina 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

131. XXIII-
132/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  aktualizacji i 
przyjęcia do realizacji PGN 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  
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132. XXIII-
133/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  pozytywnego 
zaopiniowania działań 

Burmistrza dot. przekazania 
działki 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

133. XXIII-
134/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  pozytywnego 
zaopiniowania działań 

Burmistrza dot. 
upamiętnienia ks. I. 

Skorupki 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

134. XXIII-
135/2020 

14 września 
2020 r. 

zmieniająca Uchwałę w 
sprawie określenia 

tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze, 

prowadzonych przez Gminę 
Wołomin 

14 dni od daty 
  publikacji w Dz. 

U. Woj. Maz. 

Poz.9774 z dn. 
23 września 

2020 

Uchwała 
zrealizowana  

135. XXIII-
136/2020 

14 września 
2020 r. 

w sprawie  ustalenia składu 
osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

136. XXIV-
137/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 r. 

Z dniem podjęcia, 
podlega 

publikacji w Dz.U. 
Woj.Maz. 

Dz.U.Woj.Maz. 
Poz.11073 

z 9.11.23020 r. 

Uchwała 
zrealizowana  

137. XXIV-
138/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  zmian w WPF 
2020-2035 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana  

138. XXIV-
139/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  emisji obligacji Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

139. XXIV-
140/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Wołomin. (cel publiczny) 

Z dniem podjęcia  Uchwała w 
trakcie realizacji 

140. XXIV-
141/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Wołomin. (Zagościniec) 

Z dniem podjęcia  Uchwała w 
trakcie realizacji 

141. XXIV-
142/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 

Z dniem podjęcia  Uchwała w 
trakcie realizacji 
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planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 

terenu położonego w 
Wołominie pomiędzy 
ulicami Piłsudskiego, 
Błońską i Krakowską. 

142. XXIV-
143/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  przystąpienia do 
sporządzenia mpzp 

Asfaltowa Zagościniec 

Z dniem podjęcia  Uchwała w 
trakcie realizacji 

143. XXIV-
144/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  przystąpienia do 
sporządzenia mpzp Stare 

Grabie 

Z dniem podjęcia  Uchwała w 
trakcie realizacji 

144. XXIV-
145/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

145. XXIV-
146/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

146. XXIV-
147/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

147. XXIV-
148/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

148. XXIV-
149/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

149. XXIV-
150/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

150. XXIV-
151/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

151. XXIV-
152/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

152. XXIV-
153/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

153. XXIV-
154/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

154. XXIV-
155/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  zbycia 
nieruchomości 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  

155. XXIV-
156/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  programu w 
sprawie współpracy z 

organizacjami 
pozarządowymi 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana  
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156. XXIV-
157/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie  ustalenia 
wysokości diet radnych z 

uwzględnieniem pełnionych 
funkcji 

Z dniem 
ogłoszenia w Dz. 

U. Woj. Maz. 

Dz.U.Woj.Maz. 
Poz. 10724 

z 28.10.2020r. 

Uchwała 
zrealizowana  

157. XXIV-
158/2020 

22 
października 

2020 r.  

w sprawie odwołania 
wyborów we wsi Mostówka 

Z dniem podjęcia  Uchwała 
zrealizowana 

158. XXV-
159/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 r. 

Z dniem podj. 
Podl. publkacji  

 Uchwała 
zrealizowana 

159. XXV-
160/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie  zmiany w WPF 
na lata 2020-2035 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana 

160. XXV-
161/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2021 r 

Z mocą 
obowiązującą od 

1.01.2021r. 
podlega 

publikacji w 
DZ.U.Woj.Maz. 

 Uchwała w 
trakcie realizacji  

161. XXV-
162/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie przejęcia zadania 
publicznego od gm. 

Radzymin 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji  

162. XXV-
163/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie przejęcia zadania 
publicznego od M. Zielonka 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji  

163. XXV-
164/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji  

164. XXV-
165/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji  

165. XXV-
166/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji  

166. XXV-
167/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji  

167. XXV-
168/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
Nr VIII-63/2019 z dnia 30 
maja 2019 r. w sprawie 

określenia zasad 
finansowania ochrony 
środowiska w zakresie 

przedsięwzięć związanych z 
ochroną powietrza na 

terenie Gminy Wołomin 

14 od dnia 
ogłoszenia w 

Dz.U.Woj.Maz. 

 Uchwała w 
trakcie realizacji  

168. XXV-
169/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

14 od dnia 
ogłoszenia w 

Dz.U.Woj.Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana 

169. XXV-
170/2020 

26 listopada 
2020 r. 

w sprawie usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych (odległości) 

14 od dnia 
ogłoszenia w 

Dz.U.Woj.Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana 
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170. XXVI-
171/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie  WPF na lata 
2021-2035 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

171. XXVI-
172/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie  zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

Z dniem podjęcia, 
podlega publ. W 
Dz.U. Woj. Maz.  

 Uchwała 
zrealizowana 

172. XXVI-
173/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie zmiany WPF na 
lata 2020-2035 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana 

173. XXVI-
174/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji 

Wołomin 

Z dniem 
ogłoszenia w 

Dz.U. Woj. Maz. 

 Uchwała 
zrealizowana 

174. XXVI-
175/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za 

korzystanie z obiektów 
sportowych 

14 dni od 
ogłoszenia w 

Dz.U.Woj. Maz.  

 Uchwała w 
trakcie realizacji 

175. XXVI-
176/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie przyjęcia 
gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

oraz 
przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2021 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

176. XXVI-
177/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie uchwalenia 
„Aktualizacji projektu 

założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Wołomin 

na lata 2020-2035” 

Z dniem podjęcia   Uchwała 
zrealizowana 

177. XXVI-
178/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Nowa 

Wieś w Wołominie 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

178. XXVI-
179/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
położonego przy 

skrzyżowaniu ulicy 1 - ego 
Maja i ulicy Reja w 

Wołominie 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

179. XXVI-
180/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
położonego przy ulicy 

Lipińskiej i ulicy Oleńki w 
Wołominie 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

180. XXVI-
181/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 
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181. XXVI-
182/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokalu 

użytkowego 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

182. XXVI-
183/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie przyjęcia 
projektu Regulaminu 
dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

183. XXVI-
184/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie zgody na 
ustanowienie służebności 
przesyłu dl PSG. Sp. z o. 

Z dniem podjęcia   Uchwała w 
trakcie realizacji 

184. XXVI-
185/2020 

22 grudnia 
2020 r.  

w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków niewygasających 

Z dniem podjęcia 
podl. publikacji w 
Dz. U. Woj. Maz.   

 Uchwała 
zrealizowana 
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Załącznik nr 2 – Pozyskanie środków zewnętrznych w 2020 roku 

Lp. Nazwa Zadania Program 
Wartość 

projektu w  PLN 
Wysokość dofinansowania  

PLN 

UMOWY PODPISANE W 2020 r. 

Urząd Miejski w Wołominie 

1 

Zdalna Szkoła – 
wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w 

systemie kształcenia 
zdalnego 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1. 1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich 
przepustowościach” 

94 922,55 94 922,55 

2 

Zdalna Szkoła+ – 
wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w 

systemie kształcenia 
zdalnego 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1. 1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich 
przepustowościach” 

111 877,82 111 877,82 

3 

„Budowa centrum 
przesiadkowego w 

ciągu ul. Żelaznej i Pl. 
J. Cicheckiego w 
Wołominie oraz 

systemu „Parkuj i 
Jedź” w ciągu ul. 
Przytorowej w 

Duczkach” 

Działanie 4.3.2, ZIT, Regionalny 
Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

4 990 984,32 3 205 876,15 

4 

Pilotażowy program 
wdrażania usług 
opiekuńczych w 

formie teleopieki - 
WPS UM Wołomin 

Pilotażowy program wdrażania 
usług opiekuńczych w formie 

teleopieki 
22 778,40 6 863,00 

5 

Budowa monitoringu 
na placu zabaw w 

Duczkach (monitoring 
na placu zabaw 

zlokalizowanym na 
skwerze Jana 

Mucharskiego przy ul. 
Miłej w Duczkach) 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw - MIAS 

MAZOWSZE 2020 
15 000,00 7 500,00 

6 

Budowa oświetlenia w 
sołectwie Czarna (5 

nowych słupów z 
oprawami LED, które 

zostaną zamontowane 
na moście w ul. 

Gościniec w Czarnej 
oraz w ul. Mostowej w 
Czarnej w miejscach, 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw - MIAS 

MAZOWSZE 2020 
40 000,00 10 000,00 
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w których brakuje 
oświetlenia.) 

7 

Wymiana oświetlenia 
oraz oznakowania 

przejścia dla pieszych 
w sołectwie Helenów 

(zostanie 
wymienionych 

minimum 6 opraw 
oświetleniowych na 

nowe, 
energooszczędne 

oprawy w technologii 
LED i oznakowanie 

przejścia dla pieszych 
na ul. Boryny) 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw - MIAS 

MAZOWSZE 2020 
12 930,93 6 465,46 

8 

Wymiana oświetlenia 
w sołectwie Stare 
Grabie (zostanie 

wymienionych 10 
opraw 

oświetleniowych na 
nowe, 

energooszczędne 
oprawy w technologii 
LED. Oprawy zostaną 

zamontowane na 
odcinku ul. Głównej 
od strony ul. Szosa 

Jadowska na długości 
ok. 500 mb.) 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw - MIAS 

MAZOWSZE 2020 
15 000,00 7 500,00 

9 

Modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego na 

terenie Szkoły 
Podstawowej im. 

Fryderyka Chopina 
przy ul. Cichorackiej 8 
w Starych Grabiach w 

Gminie Wołomin 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2020 - MIWIS 
472 922,30 100 000,00 

10 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do 

gruntów rolnych  – ul. 
Rolnej we wsi Nowe 

Lipiny 

Dotacja ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego w 
zakresie budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych - FOGR 2020 

122 210,06 61 105,03 

11 

Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł 

ciepła na terenie 
Gminy Wołomin 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 

2020 - MIWOP 
183 000,00 183 000,00 

12 

Środki Funduszu 
Przeciwdziałania 

COVID-19 dla gmin i 
powiatów zgodnie z 

Uchwałą RM z dnia 24 
lipca 2020 r. 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

3 413 941,00 3 413 941,00 
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13 

Zakup lekkiego 
samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 
- OSP Ossów 

Zakup samochodu OSP 2020 - 
UMWM 

156 990,00 70 000,00 

14 

Budowa 
ogólnodostępnego 
placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w 
Starych Grabiach 

Przedsięwzięcie nr 2.1.2. 
Turystyka, Rekreacja i Kultura typ 

Rozwój ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej. Nabór koordynowany 
przez LGD, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 

6 rozporządzenia MRiRW 

125 933,32 82 719,00 

SIK Ossów 

15 
Bitwa Warszawska w 

sieci (SIK Ossów) 
Narodowe Centrum Kultury 13 000,00 13 000,00 

16 
Dwa Bratanki – 

Węgrzy Polakom w 
1920 roku (SIK Ossów) 

Instytut Współpracy Polsko-
Węgierskiej im. Wacława Felczaka 

34 250,00 24 250,00 

17 
Obrazy patriotyzmu-
Bitwa Warszawska 

1920 

Programu „Koalicje dla 
Niepodległej #wiktoria1920” ze 
środków finansowych Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 

lata 2017-2022 

28 000,00 25 000,00 

OPS 

18 

Zapewnienie 
funkcjonowania 

Dziennego Domu 
Senior + w 2020 r. 

Program Wieloletni "Senior +" na 
lata 2015-2020 Edycja 2020 

351 233,73 54 000,00 

19 

Program "Asystent 
Rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy 
zastępczej" na rok 

2020 

Program "Asystent Rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej" na rok 2020, dotacja w 
ramach rezerwy budżetu państwa 

5 100,00      5 100,00      

20 

Usługi opiekuńcze dla 
osób 

niepełnosprawnych -
edycja 2020 (OPS) 

Resortowy Program Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

"Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych" Edycja 2019, 

środki finansowe z 
Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych   

323 642,00 161 821,00 

21 

Asystent osobisty 
osoby 

niepełnosprawnej 
Edycja 2019-2020 

(OPS) 

Resortowy Program Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

"Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" Edycja 2019-

2020 środki finansowe z 
Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych   

96 450,00 96 450,00 

22 
Posiłek w szkole i i w 

domu (OPS) 

 Rządowy Program "Posiłek w 
szkole i w domu" na lata 2019-

2023 
849 350,00 679 480,00 

Biblioteka 
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23 

Przeprowadzenie 
diagnozy społeczności 
w gminie Wołomin w 

ramach Programu 
Lokalne Partnerstwo 

Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 

2020-2021  

Lokalne Partnerstwo PAFW 
finansowany przez Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności 
PAFW   

3 000,00 3 000,00 

24 
"Zakup nowości 

wydawniczych do 
bibliotek publicznych" 

"Narodowy program Rozwoju 
Czytelnictwa" Priorytet 1-Zakup 

nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  

19 385,00 19 385,00 

Muzeum 

25 
"Ja cała się z tego 

składam" 
Narodowe Centrum Kultury 

program Kultura w sieci 
58 000,00 58 000,00 

ZEASiP 

26 

Piorytet 3 programu 
wieloletniego pod 
nazwą "Narodowy 
Programu Rozwoju 

Czytelnictwa" 

Program Rządowy 53 100,00 42 480,00 

PWiK 

27 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej w 
miejscowości Duczki 

"Gospodarka wodno-ściekowa" w 
ramach działania "Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich" objętego PROW na lata 

2014-2020 

2 755 638,84 1 753 412,99 

   Razem UM 9 778 490,70 7 361 770,01 

    Razem jednostki 4 590 149,57 2 935 378,99 

    Razem dofinansowania 14 368 640,27 10 297 149,00 

 
 
 


