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Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z „Raportem 
o stanie Powiatu Wołomińskiego za rok 2020”, 
który został przygotowany w oparciu o zapisy 
ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie 
powiatowym, która zobowiązuje Zarząd Powiatu, 
aby do dnia 31 maja każdego roku przedstawił ra-
dzie powiatu raport o stanie powiatu. Zawiera on 
ważne dla Powiatu Wołomińskiego obszary: bu-
dżet, bezpieczeństwo, edukację, pomoc społecz-
ną, inwestycje, kulturę i ochronę zdrowia. 

Rok 2020 rok to czas realizacji wielomiliono-
wych zadań inwestycyjnych dofinansowanych 
m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
modernizacji szpitala, czy obchody jubileuszu 
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 
To również czas wytężonej walki z pandemią ko-
ronawirusa, która nieodzownie wpłynęła na na-
sze społeczeństwo i spowodowała także zmiany 
w sposobie świadczenia usług społecznych.

To podsumowanie prac Zarządu Powiatu i mo-
jej jako Starosty Wołomińskiego na przestrzeni 
2020 roku, wynikających z realizacji polityk, pro-
gramów i strategii rozwoju. W tym trudnym czasie 

z determinacją kontynuowaliśmy pracę na rzecz 
Mieszkańców naszego powiatu.

Pragnę podziękować członkom Zarządu 
i Radnym oraz wszystkim współpracownikom 
za wsparcie i konstruktywną pracę w ubiegłym 
roku.

Z wyrazami szacunku,
Adam Lubiak

Starosta Wołomiński

1. WPROWADZENIE
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RAPORT ZA OKRES 1 STYCZNIA-31 GRUDNIA 2020 ROKU. 

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.1 wynosiła 252 408, z czego 69,85% 
zamieszkiwało w miastach.

Powiat Wołomiński zajmuje powierzchnię 955,4 km2 i usytuowany jest w centralnej części woje-
wództwa mazowieckiego. Graniczy bezpośrednio z miastem stołecznym Warszawa – od północne-
go zachodu oraz z powiatami: legionowskim – od zachodu, wyszkowskim – od północy, węgrowskim 
– od wschodu i mińskim od południa. Bezpośrednie sąsiedztwo z Warszawą sprawia, że część gmin 
powiatu wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego (Kobyłka, Marki, Radzymin, 
Wołomin, Ząbki, Zielonka). Administracyjnie składa się z 12 gmin: Dąbrówki, Jadowa, Klembowa, 
Kobyłki, Marek, Poświętnego, Radzymina, Strachówki, Tłuszcza, Wołomina, Ząbek i Zielonki. 

Sytuacja demograficzna powiatu jest dynamiczna z tendencją wzrostową. Powiat wołomiński za-
mieszkuje ponad 250 tys. mieszkańców co oznacza, że jest najludniejszym w województwie mazowiec-
kim i trzecim po poznańskim i krakowskim najludniejszym powiatem w kraju. Tereny okołowarszawskich 
gmin są atrakcyjne pod względem infrastruktury mieszkaniowej i transportowej, co powoduje rozwój 
budownictwa wielorodzinnego i znaczny wzrost osadnictwa, które nie ma pełnego odzwierciedlenia 
w danych ewidencyjnych, ponieważ w rzeczywistości jest znacznie większe. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w roku 2020 największy wzrost liczby mieszkańców w powiecie zanotowano 
w gminie Marki, która uplasowała się na drugiej pozycji zaraz za Warszawą w ogólnej migracji woje-
wództwa mazowieckiego w oraz w gminie Kobyłka zajmującą dziewiąte miejsce. 

1 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-tery-
torialnym-stan-w-dniu-31-12-2020,6,29.html

Rysunek 1 Powiat Wołomiński - podział administracyjny
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Dane pokazują, że przyrost naturalny w powiecie na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 6972 i jest jednym 
z dwóch powiatów w województwie mazowieckim, razem z powiatem piaseczyńskim które wykazały 
dodatni przyrost naturalny, a zarazem czwartym w skali kraju. 

Wykres 2. Powiaty z największym przyrostem naturalnym w 2020 r.; źródło: dane z GUS 

Prognozy statystyczne GUS-u zakładają ciągły wzrost populacji powiatu, by w roku 2050 przekro-
czyć 320 tys.3 mieszkańców. Obecne dane szacunkowe wskazują, że tereny powiatu wołomińskiego 
zamieszkuje więcej osób niż podają oficjalne dane.

2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-tery-
torialnym-stan-w-dniu-31-12-2020,6,29.html
3 GUS. Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050.

Wykres 1. Liczba ludności w powiecie wołomińskim w latach 2018-2020; źródło: dane z GUS
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2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
     WOŁOMIŃSKIEGO

2.1.  ORGANIZACJA STAROSTWA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STAROSTA – Adam Lubiak
WICESTAROSTA – Robert Szydlik do dnia 04.09.2020 r., Piotr Borczyński od dnia 04.09.2020 r. 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Izabella Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski, Grzegorz Siwek.
Powiat Wołomiński wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego oraz jed-
nostek organizacyjnych.

Struktura Starostwa Powiatowego w Wołominie na dzień 31.12.2020 r.
1. Wydział Budownictwa
2. Wydział Edukacji i Kultury
3. Wydział Geodezji i Kartografii
4. Wydział Finansowy
5. Wydział Dróg Powiatowych
6. Wydział Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych
7. Wydział Kadr i Szkoleń
8. Wydział Komunikacji
9. Wydział Planowania i Rozwoju
10. Wydział Ochrony Środowiska
11. Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
12. Wydział Organizacji i Administracji
13. Wydział Spraw Obywatelskich
14. Wydział Obsługi Zarządu
15. Wydział Zarządzania Kryzysowego
16. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
17. Biuro Rady
18. Biuro Zamówień Publicznych
19. Biuro Prawne
20. Inspektor Ochrony Danych 
21. Geodeta Powiatowy
22. Geolog Powiatowy
23. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
24. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
25. Archiwum
26. Samodzielne Stanowisko ds. Służby BHP

Starostwo Powiatowe zlokalizowane jest w kilku siedzibach:
• 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 – siedziba główna
• 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a – Wydział Komunikacji
• 05-200 Wołomin, ul Powstańców 8/10 – Wydział Geodezji i Kartografii
• 05-200 Wołomin, ul. Sasina 15 – Wydział Zarządzania Kryzysowego
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Fot. 1 Paczkomat InPost

Fot. 2 Wrzutnia przy wejściu 
do starostwa

• 05-200 Wołomin, Zagościniec ul. Asfaltowa 1 – Wydział Dróg Powiatowych oraz Wydział Inwestycji 
i Remontów Obiektów Kubaturowych, BHP, Archiwum

• 05-250 Radzymin, ul. Komunalna 8a – filie Wydziału Budownictwa i Wydziału Komunikacji
• 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 – filia Wydziału Komunikacji

W 2020 w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 podjęto i zrealizowano szereg dzia-
łań, zmierzających do zapewnienia ciągłości pracy urzędu oraz umożliwienia klientom załatwienia 
swoich spraw w możliwie najkrótszym czasie i najbezpieczniejszych okolicznościach. W tym celu na-
wiązano współpracę z dostawcą usług kurierskich InPost i na podstawie zawartych umów w trzech 
lokalizacjach (w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 i Kobyłkowskiej 1A oraz w Radzyminie, ul. Komunalna 
8A) ustawiono paczkomaty, ułatwiające dostarczanie i odbieranie przesyłek. Równocześnie na stronie 
internetowej dla klientów udostępniono ikony, z których 
następuje łatwe przekierowanie na stronę InPost w celu 
nadania dokumentów do starostwa. Na mocy umowy, 
za przesyłki nadawane do starostwa z terenu całego po-
wiatu opłaty są stałe, niezależnie od miejsca nadania.

W 2020 r. za pośrednictwem paczkomatów InPost 
dostarczono łącznie 778 przesyłek do interesantów. 
Od interesantów wpłynęły do starostwa 74 przesyłki.

Aby ułatwić klientom składanie dokumentów, 
wniosków, podań itp. w okresie pandemii uruchomio-
no wrzutnie dokumentów ustawione przed wejściami 
do budynków. Umożliwiło to złożenie dokumentów bez 
konieczności kontaktu z innymi klientami oraz po godzi-
nach pracy urzędu.
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Dla klientów, dla których kontakt z urzędnikiem jest niezbędny uruchomiono bezpieczne punkty 
obsługi w budynku Prądzyńskiego 3. W Wydziale Komunikacji w Wołominie oraz w filiach w Radzymi-
nie i Tłuszczu, a także w Wydziale Geodezji i Kartografii wprowadzono zabezpieczenia poprzez montaż 
odpowiednich przegród zarówno pomiędzy pracownikami jak i oddzielającymi pracownika od klienta.

Również w trosce o zapewnienie sprawnej obsługi mieszkańców przeprowadzono akcję informacyj-
ną, dotyczącą możliwości kontaktu z urzędem drogą inną niż bezpośrednia, w tym o możliwości skła-
dania dokumentów za pomocą ePUAP. W celu udzielenia klientom wszechstronnej pomocy urucho-
miono infolinię telefoniczną dedykowaną dla tych klientów, którzy mieliby problem z obsługą ePUAP-u 
lub ze znalezieniem odpowiednich formularzy do złożenia dla załatwienia swojej sprawy. 

Poniżej zestawienie dynamiki wzrostu liczby spraw załatwianych przez ePUAP na przestrzeni ostat-
nich 3 lat.

Fot. 3 Bezpieczne punkty obsługi mieszkańców

Tabela 1 Zestawienie spraw załatwianych przez ePUAP w latach 2018-2020

2018 2019 2020

Wpływające 1 461 2 473 11 423

Wychodzące 237 978 2 763

Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzania sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, posiedzeń 
Zarządu Powiatu, posiedzeń Komisji Rady, spotkań zarówno w starostwie, jak i pomiędzy jednostkami 
a starostwem, przeprowadzania szkoleń wewnętrznych z zachowaniem wytycznych w zakresie bez-
pieczeństwa zakupiono licencje ZOOM i uruchomiono możliwość zdalnych spotkań i posiedzeń bez ko-
nieczności bezpośredniego kontaktu. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
1.  Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin ul. Gdyńska 1/3
Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki

2. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5a
Dyrektor PUP Grażyna Krupa
PUP w Wołominie obsługuje gminy: Kobyłka, Poświętne, Wołomin, Ząbki i Zielonka
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia w Radzyminie:
05-250 Radzymin, ul. Komunalna 8a
Filia obsługuje gminy: Marki, Dąbrówka, Radzymin 
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia w Tłuszczu: 
05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 10
Filia obsługuje gminy: Tłuszcz, Jadów, Klembów, Strachówka
Kierownik Bożena Bury

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78 
Dyrektor Maciej Burakowski

4. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości
05-200 Wołomin, ul. Orwida 20 
Dyrektor Katarzyna Rutkowska 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
Dyrektor Małgorzata Zawadyl 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu
ul. Kościelna 1A, 05-240 Tłuszcz 
Dyrektor Lidia Wielądek

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
05-200 Wołomin, ul. Legionów 85 
Dyrektor Mariola Kacprzak 

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 26
Dyrektor Aldona Torenc

9. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
ul. Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle 
Dyrektor Maria Łopuska

10. Zespół Szkół w Tłuszczu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
05-240 Tłuszcz, ul. Radzymińska 2 
Dyrektor Grażyna Marszał

11. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1 
Dyrektor Anna Nowińska-Mróz 

12. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka
05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 18 
Dyrektor Małgorzata Zwolska 
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13. Zespół Szkół w Wołominie 
05-200 Wołomin, ul. Legionów 85
Dyrektor Marek Łączyński

14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
05-200 Wołomin, Al. Armii Krajowej 38  
Dyrektor Bożena Czapkiewicz

15. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
05-205 Klembów, ul. Abpa Z. Felińskiego 1
Dyrektor Agnieszka Pytkowska

16. Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego 
05-200 Wołomin, ul. Miła 22 
Dyrektor Monika Kisielińska

17. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie 
05-250 Radzymin, ul. Komunalna 8
Dyrektor Anna Woźniak 

18. Dom Dziecka 
05-282 Strachówka, Równe 78 
Dyrektor Jan Nowak

19. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Geodetów 73  
Dyrektor Elżbieta Denysenko

20. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 
05-255 Nowe Załubice, ul. Opolska 75A
Dyrektor Agnieszka Witkowska

21. Rodzinny Dom Dziecka nr 3 
05-200 Wołomin, ul. Przejazdowa 4
Dyrektor Barbara Chmura

22. Rodzinny Dom Dziecka nr 4 
05-200 Wołomin, Duczki ul. Willowa 18
Dyrektor Iwona Bajkowska

23. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów 
05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 1A
Dyrektor Joanna Hołubicka

24. Dom Pomocy Społecznej 
05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 7
Dyrektor Jolanta Chałupka 

25. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 29
Dyrektor Małgorzata Kowalska

26. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5 A
Kierownik Karolina Szadura

27. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 29 
Kierownik Ewelina Wojtkowska



11 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

28. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu
05-240 Tłuszcz, ul. Szkolna 4 
Kierownik Agnieszka Brzostek

29. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
05-200 Wołomin, ul. Legionów 85
Dyrektor Robert Rataj

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
1. Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Komendant Powiatowej Policji w Wołominie – mł. inspektor dr Marek Ujazda 
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie 
– mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki (obecnie od 24.04.2021 r. st.bryg. Bogusław Majchrzak)

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Wołominie – Maria Chmielewska

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie – Anna Godlewska (obecnie od 
27.02.2021 r. Urszula Kwiatkowska)

2.2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKÓW I ORGANIZACJI 
Powiat Wołomiński przynależy do:
1. Związku Samorządów Polskich, do którego Rada Powiatu Uchwałą Nr VII-9½  019 z dnia 29 maja 

2019 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do Związku.
2. Związku Powiatów Polskich, do którego Rada Powiatu Uchwałą Nr VII-78/2015 z dnia 28 maja 

2015 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do Związku. 
3. Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, do której Rada Powiatu Uchwałą Nr XII-116/2011 z dnia 

30 listopada 2011 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do LGD ZZ, na prawach członka zwyczajnego.
4. Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, do której przystąpił na podstawie deklaracji 

członka wspierającego z dnia 15 października 2008 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr IV-57/2011 z dnia 
18 kwietnia 2011 r. podjęła decyzje o przystąpieniu Powiatu Wołomińskiego do LGD RW w formie 
członka zwyczajnego. 

2.3 WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PODJĘTYCH 
       W 2020 ROKU 

W 2020 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 104 posiedzenia Komisji Rady w tym:
1) 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej; 
2) 12 posiedzeń Komisji Finansowej;
3) 12 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego;
4) 12 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
5) 12 posiedzeń Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu 
Terytorialnego;
6) 11 posiedzeń Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki;
7) 11 posiedzeń Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej;
8) 23 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W 2020 roku podjęto 108 uchwał. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie 107.
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2.4.  SYTUACJA FINANSOWA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W ROKU 2020

Wykres 3 Dochody powiatu ogółem w 2020 r.

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 2 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2020 roku

Tabela 3 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2018-2020

DOCHODY WŁASNE 27 484 319

DOCHODY OGÓŁEM 296 645 098

UDZIAŁ 9%

UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM 
W 2020 ROKU W ZŁOTYCH

UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM 
W LATACH 2018-2020 W ZŁOTYCH

2018 2019 2020

DOCHODY WŁASNE 26 012 916 24 415 372 27 484 319

DOCHODY OGÓŁEM 212 359 620 244 503 216 296 645 098

UDZIAŁ 12% 10% 9%

DOCHODY POWIATU
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WYKONANIE DOCHODÓW (W TYM DYNAMIKA PIT) W LATACH 2018-2020 W ZŁOTYCH

ŚRODKI Z PROGRAMÓW I REZERW RZĄDOWYCH NA LATA 2019-2023 W ZŁOTYCH

DOTACJE NA PROJEKTY UNIJNE W LATACH 2018-2021 W ZŁOTYCH

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 4  Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT) w latach 2018-2020

Tabela 5  Środki z programów i rezerw rządowych na lata 2019-2023

Tabela 6 Dotacje unijne w latach 2018-2020. 

2018 2019 2020

DOCHODY OGÓŁEM 212 359 620 244 503 216 296 645 104

 W TYM DOCHODY Z PIT   82 881 741   94 640 513  93 584 628

NAZWA 2019 2020 2021 2022 2023

FUNDUSZ DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH 
(FDS/RFRD)

17 617 457 19 638 021 26 283 739 2 888 718

RZĄDOWY 
FUNDUSZ 
INWESTYCJI 
LOKALNYCH (RFIL)

35 159 718 5 000 000

SOLIDARNOŚCIOWY 
FUNDUSZ WSPARCIA 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(SFWON)

88 384 1 924 904 1 027 866

REZERWA CELOWA 
Z BUDŻETU PAŃSTWA

13 582 743 13 025 388 11 071 593

RAZEM 17 617 457 54 886 123 46 791 386 16 941 972 11 071 593

2018 2019 2020

DOTACJE UNIJNE 10 601 950 7 485 576 15 186 149
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DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU W LATACH 2018-2020 W ZŁOTYCH

UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W 2020 ROKU W ZŁOTYCH

WYDATKI POWIATU

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 7 . Dochód na 1 mieszkańca Powiatu w latach 2018-2020

2018 2019 2020

872 865 1 175

Wykres 4 Wydatki powiatu ogółem w 2020 r.

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 8 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2020 roku

WYDATKI MAJATKOWE 64 673 220

WYDATKI OGÓŁEM 268 276 135

UDZIAŁ 24%
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UDZIAŁ WYDATKÓW MAJATKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM 
W LATACH 2018-2020 W ZŁOTYCH

KWOTY PREZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCJYJNE 
W 2020 ROKU W ZŁOTYCH

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 9 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2018-2020

Tabela 10 Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku

2018 2019 2020

WYDATKI MAJATKOWE 57 883 525 54 579 920 64 673 220

WYDATKI OGÓŁEM 222 715 886 236 278 005 268 276 135

UDZIAŁ 26% 23% 24%

Lp. Rodzaj zadania Kwota

1 INFRASTRUKTURA DROGOWA – przebudowa, modernizacja dróg powiatowych, 
budowa chodników itp. 41 883 308

2 ADMINISTRACJA – zakup nieruchomości, adaptacja pomieszczeń, system kole-
jkowy WK  3 608 482 

3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – bezpieczne przejścia dla pieszych, 195 956

4 OŚWIATA – zakup nieruchomości, rozbudowa obiektów 2 981 695

5 OCHRONA ZDROWIA – modernizacja oddziałów szpitala MBNP w Wołominie 12 818 331

6 POMOC SPOŁECZNA – sygnalizacja pożarowa, modernizacja pomieszczeń, bramki 
dezynfekcyjne itp. 485 200

7 RODZINA – budowa nowej placówki 2 147 943

8 GOSPODARKA KOMUNALNA – tężnia solankowa 190 764

9 KULTURA – odwodnienie terenu 361 531

OGÓŁEM 64 673 220
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WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE W ZŁOTYCH

WYDATEK NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU W LATACH 2018-2020 W ZŁOTYCH

WYDATEK MAJĄTKOWY NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU 
W LATACH 2018-2020 W ZŁOTYCH

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WYNIK OPERACYJNY (NADWYŻKA/DEFICYT) W LATACH 2018-2020 W ZŁOTYCH

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 11 Wydatki realizowane przez powiatowe jednostki w latach 2018-2020

Tabela 12 Wydatek na 1 mieszkańca Powiatu w latach 2018-2020

Tabela 13 Wydatek majątkowy na 1 mieszkańca Powiatu w latach 2018-2020

Tabela 14 Wynik operacyjny w latach 2018-2020

Lp. Treść 2018 2019 2020

1 Jednostki administracyjne 139 189 795 144 911 816 157 858 390

2 Jednostki oświatowe 37 202 730 46 846 399 54 553 752

3 Jednostki pomocy społecznej 21 766 886 20 048 175 22 852 660

4 Powiatowy Urząd Pracy 16 089 918 15 199 108 22 797 343

5 Straże i inspekcje 8 466 557 9 272 483 10 213 990

Ogółem 222 715 886 236 278 005 268 276 135

2018 2019 2020

DOCHODY BIEŻĄCE 200 754 521 215146736 236 562 907

WYDATKI BIEŻĄCE 170 087 828 181 518 085 203 602 915

WYNIK OPERACYJNY  30 666 693  33 628 651  32 959 992

2018 2019 2020

914 877 1 063

2018 2019 2020

216 139 256
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PROGNOZA NADWYŻKI OPERACYJNEJ NA LATA 2021-2035 W ZŁOTYCH

ZOBOWIĄZANIA POWIATU NA 31.12.2020 R. W ZŁOTYCH

Tabela 15 Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2021-2035

LATA KWOTA

2021 11 139 464

2022 25 539 744

2023 25 761 490

2024 25 766 213

2025 25 775 565

2026 26 132 236

2027 26 507 101

2028 26 780 352

2029 26 817 609

2030 26 853 923

2031 26 757 952

2032 26 519 035

2033 26 126 336

2034 25 568 870

2035 24 835 535

Tabela 16 Zobowiązania Powiatu na dzień 31.12.2020 r.

Tytuł zobowiązania Kwota

ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I WYEMITOWANE OBLIGACJE 74 326 334

ZACIĄGNIĘTE KREDYTY PRZEZ SZPITAL MBNP 
W WOŁOMINIE

12 370 333

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE SZPITALA MBNP 
W WOŁOMINIE 10 549 352

RAZEM 97 246 019

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

2018 2019 2020

ZADŁUŻENIE DŁUGOTER-
MINOWE (DYNAMIKA) 63 208 422 65 267 378 74 326 334

Tabela 17 Zobowiązania długoterminowe Powiatu (dynamika wzrostu w latach 2018-2020)

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego
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HARMONOGRAM SPŁAT I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W ZŁOTYCH

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 18 Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia w latach 2018-2020

LATA KREDYTY OBLIGACJE ŁĄCZNIE 
(kredyty i obligacje) OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

2021 4 970 293 4 200 000 9 170 293 1 858 185

2022 3 224 720 4 200 000 7 424 720 1 628 901

2023 2 081 317 4 700 000 6 781 317 1 443 283

2024 950 004 7 000 000 7 950 004 1 273 750

2025 8 000 000 8 000 000 1 075 000

2026 5 500 000 5 500 000 875 000

2027 8 000 000 8 000 000 737 000

2028 6 000 000 6 000 000 537 000

2029 7 800 000 7 800 000 387 500

2030 3 700 000 3 700 000 192 500

2031 4 000 000 4 000 000 100 000

RAZEM 11 226 334 63 100 000 74 326 334 10 108 119

PROGNOZA LIMITU ZADŁUŻENIA NA NAJBLIŻSZE LATA (ART. 243 UOFP)

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 19 Prognoza limitu zadłużenia na lata 2021-2035

LATA 
WSKAŹNIK PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ 

KWOTY ZOBOWIĄZAŃ 
DO DOCHODÓW

DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK 
SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OBLICZONY 
W OPARCIU O PLAN III KWARTAŁU 

ROKU POPRZEDZAJĄCEGO 
(średnia arytmetyczna z 3 lat)

INFORMACJA O SPEŁNIENIU 
WSKAŹNIKA SPŁATY 

ZOBOWIĄZAŃ

2021 6,23% 16,90% TAK

2022 5,42% 13,28% TAK

2023 5,08% 11,08% TAK

2024 5,39% 11,81% TAK

2025 5,99% 13,46% TAK

2026 12,57% 13,29% TAK

2027 12,35% 12,13% TAK

2028 12,09% 12,33% TAK

2029 11,76% 12,88% TAK

2030 11,43% 12,61% TAK

2031 11,07% 12,31% TAK

2032 10,66% 12,01% TAK

2033 10,21% 11,70% TAK

2034 9,71% 11,37% TAK

2035 9,17% 10,99% TAK
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MIENIE POWIATU 

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby praw-
ne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, 
Powiatowa Biblioteka Publiczna).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) de-
finiuje pojęcie powiatowego zasobu nieruchomości. Należą do nich te nieruchomości, które stanowią 
własność powiatu i nie zostały oddane w wieczyste użytkowanie. W skład powiatowego zasobu wcho-
dzą nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyj-
nych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Wykres 5 Mienie powiatu ogółem w 2020 r.

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego
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WARTOŚĆ MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM STAN NA 31.12.2020 ROKU 
(WARTOŚĆ NETTO)

Źródło: opracowania własne Wydziału Finansowego

Tabela 20 Mienie Powiatu w układzie podmiotowym. Stan na 31.12.2020 r.

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAROSTWO

PLACÓWKI 
OCHRONY 
ZDROWIA 

I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ

PLACÓWKI 
OŚWIATY 
I WYCHO-

WANIA

INSTYTUCJE 
KULTURY INSPEKCJE RAZEM

1 2 3 4 5 6 7 8

I ŚRODKI TRWAŁE 301 506 591 49 834 221 38 927 277 5 127 359 2 879 264 398 274 711

1 Grunty 86 247 383 8 000 000 100 000 838 717 95 186 100

2
Budynki, lokale, obiek-
ty inżynierii lądowej i 

wodnej
196 570 360 34 131 921 38 265 278 4 822 606 1 537 940 275 328 105

3 Urządzenia techniczne i 
maszyny 2 340 918 1 938 596 596 304 8 642 366 850 5 251 310

4 Środki transportu 1 640 079 418 689 0,00 0,00 98 564 2 157 332

5 Inne środki trwałe 675 776 5 345 015 52 165 39 074 37 192 6 149 222

6 Dobra kultury 14 032 075 0,00 13 530 157 037 0,00 14 202 642

II INWESTYCJE 
rozpoczęte 33 144 708 4 362 416 0,00 0,00 0,00 37 506 903

III WARTOŚCI NIEMATE-
RIALEN I PRAWNE 12 885 1 696 120 0,00 0,00 0,00 1 709 005

RAZEM – rzeczowe 
aktywa trwałe 334 663 963 55 892 757 38 927 277 5 127 359 2 879 263 437 490 619

Zmiany w stanie mienia powiatowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. m.in.:
• zakupiona została nieruchomość zabudowana w Wołominie, ul. Wileńska 28A z przeznaczeniem 

na utworzenie centrum obsługi mieszkańców – 3 373 416 zł;
• oddano do użytkowania wybudowane i zmodernizowane odcinki dróg powiatowych w msc.: Staro-

wola – 3 073 672 zł; Zwierzyniec – 6 013 717 zł; ul. Weteranów w Radzyminie – 370 226 zł; ul. Szpitalna 
w Ząbkach – 1 815 526 zł; droga nr 4329W w gm. Tłuszcz – 223 032 zł; droga nr 4334W w gm. Klembów 
– 784 373 zł i chodnik w msc. Miąse gm. Tłuszcz – 174 656 zł;

• doświetlenie przejść dla pieszych w msc. Kuligów gm. Dąbrówka, ul. Szeroka i Załuskiego w Kobył-
ce, ul Wróblewskiego w Radzyminie; ul Wileńska i Sasina w Wołominie; w Dzięciołach gm. Tłuszcz 
– 614 484 zł; wyniesione skrzyżowanie ul. Kościelnej z ul. Kościuszki w Dąbrówce – 418 139 zł; 

• parking przy szkole w Tłuszczu – 544 317 zł; budynek Domu Dziecka w Równem – 2 935 593 zł; tężnia 
solankowa przy DPS w Zielonce – 454 693 zł; system sygnalizacji pożarowej w budynku DPS Radzy-
min – 367 999 zł; serwer i zestaw do skanowania – 103 566 zł; 

• weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi – 180 działek o wartości 18 810 406,32 zł.
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3. WYKONANIE STRATEGII ROZWOJU POWIATU 
WOŁOMIŃSKIEGO DO 2025 ROKU PRZYJĘTEJ 
UCHWAŁĄ NR XV-162/2016 RADY POWIATU 
WOŁOMIŃSKIEGO Z DNIA 11.01.2016 R., 
POWIATOWYCH PROGRAMÓW, STRATEGII I PLANÓW

3.1.  CEL STRATEGICZNY 1 WZMACNIANIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
GOSPODARCZEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

3.1.1. KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO

Wsparcie przedsiębiorców i innych podmiotów w ramach tarczy antykryzysowej
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie od marca 2020 r. realizował nowe zadania związane z Tarczą 

Antykryzysową, stanowiącą pakiet rozwiązań wprowadzonych przez polski rząd, w związku z ogłoszo-
ną na obszarze kraju pandemią COVID-19. Wprowadzenie pakietu miało na celu wsparcie gospodarki, 
przedsiębiorstw i osób zatrudnionych podczas trwania pandemii.

PUP w Wołominie realizował nowe formy wsparcia zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 2 mar-
ca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Zainteresowanie pomocą okazało się bardzo duże. Do końca 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wołominie o przyznanie wsparcia wpłynęło łącznie 18 772 wnioski. Z tego rozpatrzono pozytywnie 
16 950 wniosków. W rezultacie do końca 2020 r. do pracodawców, przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych i kościelnych osób prawnych - działających na terenie powiatu wołomińskiego, trafiło łącz-
nie ponad 99 milionów zł. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła ze środków Funduszu Pracy 
(91 milionów zł), w pozostałym zakresie z funduszy europejskich.

Część wniosków, które wpłynęły do urzędu zostało rozpatrzonych negatywnie. Najczęstsze powo-
dy negatywnego rozpatrzenia to: 
• złożenie wniosku przez podmioty działające poza powiatem wołomińskim,
• wielokrotne ubieganie się o tę samą formę wsparcia, 
• wnioskowanie przez podmioty niespełniające kryteriów. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie otrzymał Dyplom Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
za wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku. 

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zakończył realizowany od 2019 r. projekt o na-
zwie: „Aktywizacja  osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim  (III)” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Kwota środków na realizację projektu przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego wynosi 7 549 534,00 zł. 

Grupę docelową niniejszego projektu stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wołominie w wieku 30 lat i więcej. Ponadto uczestnikami projektu były także oso-
by objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 tj. pra-
cownicy przedsiębiorstw, osoby samozatrudnione i pracownicy organizacji pozarządowych w ramach 
art. 15zzb, 15zzc, 15zze ustawy COVID-19. Udział w projekcie wzięło łącznie 953 osoby.
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W związku ze zmianą formy obsługi klienta związaną z zagrożeniem epidemicznym związanym 
z chorobą COVID-19 (SARS-Cov-2) w miesiącu kwietniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Woło-
minie rozbudowano centralę telefoniczną z zastosowaniem nowej technologii VoIP w celu dostosowa-
nia standardów połączeń do potrzeb urzędu. 

W drugiej połowie 2020 roku, również 
w związku z zagrożeniem epidemicznym 
COVID-19 w siedzibie Powiatowego Urzę-
du Pracy w Wołominie, bezpośrednio przy 
wejściu do budynku, została utworzona 
kancelaria do obsługi klientów urzędu. 
Utworzenie kancelarii ułatwiło sposób 
obsługi interesantów urzędu przy zacho-
waniu reżimu sanitarnego. 

Ponadto w celu poszerzenia dostęp-
ności do informacji o świadczonych usłu-
gach urzędu w miesiącu lutym 2020 r. 
utworzono konto Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wołominie na portalu społeczno-
ściowym Facebook.

Tabela 21 Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 
w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2020 r.

FORMA WSPARCIA LICZBA WNIOSKÓW, KTÓRE 
WPŁYNĘŁY DO URZĘDU

LICZBA WNIOSKÓW, ROZPA-
TRZONYCH POZYTYWNIE

Dofi nansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek na 
ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców (art. 15zzb)

1 007 855

Dofi nansowanie części kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej dla samozatrudnionych (art. 
15zzc)

2 314 2 038

Niskooprocentowana pożyczka FP dla mikroprzedsię-
biorców oraz dla organizacji pozarządowych 
(art 15zzd i 15zzda)

15 223 14 033

Dofi nansowanie części kosztów wynagrodzeń pra-
cowników oraz należnych od nich składek na ubezpie-
czenia społeczne dla organizacji pozarządowych 
oraz kościelnych osób prawnych i ich jednostek 
organizacyjnych (art. 15zze i art. 15zze2)

22 19

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikro i małego 
przedsiębiorcy z określonym PKD (art. 15zze4)

206 5

Fot. 4 Kancelaria w Powiatowym Urzędzie Pracy
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RODZAJ WYDATKU WYDATKI

Dofi nansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników COVID-19 art. 15zzb 12 981 623,02 zł 

Dofi nansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19 art. 15zzc   7 245 680,00 zł 

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy art. 15zzd 69 929 673,97 zł 

Pożyczka na koszty działalności gospodarczej lub statutowej COVID-19 art. 15zzda 90 013,65 zł 

Dofi nansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych 
COVID-19 art. 15zze 6 270,00 zł 

Dofi nansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej COVID-19 
art. 15 zze2 oraz Dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
COVID-19 art. 15 zze4  

780 891,11 zł 

Razem  91 034 151,75 zł 

Tabela 22 Wydatki na finansowanie poszczególne zadania COVID-19 zgodnie z art. 15zzb-15zze

Tabela 23 Liczba spraw z zakresu rejestracji pojazdów

Tabela 22 Wydatki na finansowanie poszczególne zadania COVID-19 zgodnie z art. 15zzb-15zze

3.1.2. WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie, wykonu-
je swoje zadania w siedzibie głównej w Wołominie oraz w filiach Wydziału 
w Radzyminie i w Tłuszczu. 

W 2020 r. Wydział Komunikacji wprowadził nowe rozwiązania mające 
na celu podniesienie jakości obsługi klientów:
• internetowa rezerwacja wizyt w Wydziale w Wołominie i w filii w Radzyminie,
• telefoniczna rezerwacja wizyt w filii Wydziału w Tłuszczu,
• możliwość załatwiania spraw za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej ESP PiK, 
• wprowadzenie przesyłek do paczkomatów In Post Urząd24,
• możliwość płatności poprzez terminale płatnicze bezpośrednio w stanowiskach 

do spraw rejestracji pojazdów i praw jazdy w Wołominie, Radzyminie i w Tłuszczu.

Fot. 5 Wydział komunikacji w Wołominie

LP. OPIS 2018 2019 2020

1.

liczba decyzji o rejestracji pojazdów (ogółem) w tym: 
• liczba decyzji o rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy 
• liczba decyzji o rejestracji pojazdów nowych 
• liczba decyzji o rejestracji pojazdów zakupionych na terenie RP

24 555
7 166
2 526
14 781

26 108
6 943
2 460
16 615

28 797
6 009
2 292
15 916

2. liczba decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek właściciela 2 444 2 427 2 608

3. liczba decyzji o uchyleniu decyzji o rejestracji 25 13 10

4. liczba odwołań od decyzji o uchyleniu decyzji o rejestracji 2 1 1

5. liczba decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji 14 13      40

6. liczba wydanych zaświadczeń 300 293 193

7. liczba przyjętych zgłoszeń zbycia pojazdu 6 719 6 994 12 500

8. liczba decyzji nakładającej karę pieniężna (art.140 mb PoRD) - - 220
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Tabela 24 Liczba spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Tabela 25 Liczba spraw z zakresu działania Ośrodków Szkolenia Kierowców

Tabela 26 Liczba spraw z zakresu działania Stacji Kontroli Pojazdów w latach 2018-2020

Tabela 22 Wydatki na finansowanie poszczególne zadania COVID-19 zgodnie z art. 15zzb-15zze

Tabela 22 Wydatki na finansowanie poszczególne zadania COVID-19 zgodnie z art. 15zzb-15zze

LP. OPIS 2018 2019 2020

1.

liczba decyzji o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami: 
• prawo jazdy krajowe (po raz pierwszy, rozszerzenie uprawnień) 
• prawo jazdy międzynarodowe 
• pozwolenie do kierowania tramwajem

3 095
234
34

3 035
271
43

3 170
104
31

2. wymiana prawa jazdy zagranicznego na polskie 158 164 225

3. wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych 1 538 1 124 706

4. wymiana prawa jazdy z powodu przedłużenia ważności 481  595 439

5. wydanie wtórnika prawa jazdy 717  696 520

6. wydanie prawa jazdy z art. 15 ustawy o transporcie drogowym 1 285 996 1 355

7. liczba decyzji o cofnięciu uprawnień 420 408 311

8. liczba odwołań od decyzji o cofnięciu prawa jazdy 5 1 2

9. liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 387 1 159 1 080

10. liczba odwołań od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 10 21 10

11. liczba decyzji o skierowaniu na badania lekarskie 263 256 199

12. liczba decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne 293 285 256

13. liczba wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 64  43 46

14. przedłużenie ważności pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywile-
jowanym 64 94 54

LP. 2018 2019 2020

1.
• liczba OSK na terenie powiatu wołomińskiego
• liczba wpisanych OSK do rejestru
• liczba skreślonych OSK (na wniosek przedsiębiorcy)

32
0
2

31
3
4

31
0
0

2.

• liczba przeprowadzonych kontroli OSK wpisanych do rejestru prow-
adzonego przez Starostę Wołomińskiego

• liczba przeprowadzonych kontroli na wniosek innego starosty
• liczba złożonych skarg na działalność OSK

32
1
0

29
2
0

30
2
0

3. • liczba szkół prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców 1 1 1

4.
• liczba instruktorów nauki jazdy w ewidencji
• liczba decyzji o wpisaniu instruktora
• liczba decyzji o wykreśleniu instruktora

142
5
8

144
9
7

148
10
6

5. • liczba wykładowców w ewidencji
• liczba wpisanych/wykreślonych wykładowców

1
0

1
0

1
0

LP. 2018 2019 2020

1. liczba SKP na terenie powiatu wołomińskiego 26 26 29

2. liczba przeprowadzonych kontroli 22 26 26

3. liczba wydanych uprawnień diagnosty 8 5 3
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Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonuje 501 firm posiadających zaświadczenie na przewozy 
drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób w krajowym transporcie drogowym oraz 697 firm posia-
dających licencje/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy i licencje 
w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy. Realizowane są również przewozy na 7 liniach komunika-
cyjnych obsługiwanych przez prywatnych przewoźników.

Wydano 14 uzgodnień na wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w kra-
jowym transporcie drogowym, których linie komunikacyjne przebiegają przez powiat wołomiński a ma-
jących początek i koniec poza terenem powiatu.

Wydział Komunikacji prowadzi również sprawy dotyczące pojazdów usuniętych z dróg na terenie 
powiatu wołomińskiego w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w zakres których wcho-
dzą m.in.: zapewnienie holowania oraz przechowywania na parkingu strzeżonym usuniętych pojazdów, 
przygotowanie wniosków wraz z całą dokumentacją do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz 
powiatu, prowadzenie procedury demontażu pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz po-
wiatu.

Tabela 27 Liczba spraw dotyczących licencji i zezwoleń w zakresie transportu drogowego

Tabela 28 Pojazdy usunięte z dróg w latach 2018-2020

LP. OPIS 2018 2019 2020

1. kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenie/licencję 
oraz zaświadczenie w krajowym transporcie drogowym rzeczy/osób 24 39 30

2. liczba wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 29 43 22

3. liczba wydanych wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe 
na potrzeby własne 61 72 38

4. liczba wydanych licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 5 3 4

5. liczba wydanych zezwoleń/licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego rzeczy/osób 63 49 29

6 liczba wydanych wypisów z zezwoleń/licencji na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego rzeczy/osób 313 140 289

7 liczba wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwoleń/ licencji na przewóz 
osób/rzeczy 52 41 24

2018 2019 2020

łączna liczba pojazdów na parkingu strzeżonym 82 116 150

liczba spraw w sądzie niezakończonych 43 45 48

liczba pojazdów holowanych 161 153 204

Koszty (holowanie, przechowywanie) 500 182 zł 595 132 zł 618 876 zł

Dochody (opłaty za odebrane pojazdy) 87 520 zł 53 484 zł 55 989 zł
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3.1.3.  ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Atrakcyjność inwestycyjna powiatu obrazowana jest liczbą realizowanych na jego obszarze inwe-
stycji budowlanych. Zgodnie z przepisami, zarówno budowlanymi jak i geodezyjnymi częścią doku-
mentacji niezbędnej dla ich właściwego zrealizowania pozostają informacje bazujące na danych pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Materiały geodezyjne są podstawą zarówno dla 
prac geodezyjnych służących jednostkowym opracowaniom, ale także stanowią bazę m.in. dla opra-
cowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powodują przeznaczanie 
terenów, których położenie określają dane geodezyjne na cele inwestycyjne. 

W 2020 r. do Starostwa wpłynęło 3 909 wniosków o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń budowy, w tym:
•  1 780 pozwoleń/zgłoszeń kubaturowych (budownictwo jednorodzinne),
•   99 pozwoleń kubaturowych (budownictwo wielorodzinne i usługowe),
•  1 933 pozwolenia/zgłoszenia sieci i instalacji (infrastruktura).

W 2020 r. do Starostwa wpłynęło o 660 więcej wniosków i zgłoszeń w stosunku do 2019 r.

Tabela 29 Struktura wniosków o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym 
z podziałem na gminy w latach 2019-2020

L.P. GMINA 

WNIOSKI + ZGŁO-
SZENIA Z PROJEK-

TEM KUBATUROWE 
+ ROZBIÓRKI 
(BEZ USŁUG)

USŁUGI

WNIOSKI 
+ ZGŁOSZENIA 
Z PROJEKTEM

 SIECI + INSTALACJE

RAZEM

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

1 WOŁOMIN 212 215 12 5 292 247 516 467

2 KLEMBÓW 153 192 4 7 160 154 317 450

3 POŚWIĘTNE 67 70 3 3 17 24 87 97

4 KOBYŁKA 154 268 8 12 153 156 315 436

5 ZIELONKA 66 86 3 12 65 86 134 184

6 ZĄBKI 107 73 5 3 88 104 200 180

7 TŁUSZCZ 138 145 7 8 181 214 326 367

8 STRACHÓWKA 18 21 0 0 5 5 23 26

9 JADÓW 89 56 0 1 28 57 117 114

10  MARKI  234 220  13 13 188  293 435 526

11 RADZYMIN  259 328  13 29 324  433 596 790

12 DĄBRÓWKA 74  106 4  6  105 160 183 272

RAZEM 1 571 1 780 72 99 1 606 1 933 3 249 3 909
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W 2020 r. nastąpił  znaczny wzrost inwestycyjny w gminach: Klembów, Kobyłka Tłuszcz, Radzymin 
i  Dąbrówka. Jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe największą grupę stanowią budynki mieszkalne jed-
norodzinne (gminy: Klembów, Kobyłka, Tłuszcz, Marki, Radzymin). Gmina Marki, Radzymin Tłuszcz, Zie-
lonka to tereny inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych i usług. W gminie Marki w 2020 r. nastąpił 
znaczny wzrost inwestycji infrastrukturalnych (sieci podziemne, instalacje gazowe wewnętrzne), nato-
miast nieznacznie zmniejszyła się liczba inwestycji kubaturowych. W Gminie Wołomin w inwestycjach 
odnotowuje się tendencję spadkową. W roku 2020 największy wzrost inwestycyjny zarówno inwestycji 
kubaturowych, jak i   infrastruktury inżynieryjnej obserwuje się w Gminie Radzymin, która jest obec-
nie na I miejscu w rankingu gmin najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie pod względem budowlanym. 
Następuje też wzrost inwestycji kubaturowych (głównie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej) i infra-
struktury inżynieryjnej w gminie Dąbrówka.

W 2020 r. złożono 55 wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym 
15 wniosków złożył Zarząd Powiatu Wołomińskiego. Jest to wzrost w stosunku do 2019 r. w ogólnej 
liczbie o 9 wniosków, powiat złożył o 11 wniosków więcej.

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych dają możliwość szybkiego pozyskania gruntów nie-
zbędnych pod realizację dróg publicznych oraz realizacji tych dróg.

Decyzje ZRID są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego powiatu wołomińskiego. 
Budowa dróg przyczynia się do napływu inwestorów oraz lokalizowania nowych inwestycji na terenie 
naszego powiatu, zarówno w zakresie mieszkalnictwa jednorodzinnego, jak i inwestycji usługowych, 
handlowych, produkcyjnych. Należy dodać, że  ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy powiatu 
występuje duże zapotrzebowanie na zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej odpowiadającej 
lokalnym potrzebom mieszkańców. Inwestycje drogowe: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe przyczynia-
ją się do poprawy bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, dodatnio wpływają na poprawę ochrony 
środowiska poprzez zapewnienie prawidłowego odwodnienia projektowanych pasów drogowych.

Tabela 30 Liczba złożonych wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych (ZRID) w latach 2019-2020

INWESTOR 2019 2020 RAZEM

BURMISTRZ WOŁOMINA 12 1 13

WÓJT GMINY KLEMBÓW 1 11 12

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE 0 0 0

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA 1 4 5

BURMISTRZ MIASTA ZIELONKA 5 7 12

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI 10 6 16

BURMISTRZ TŁUSZCZA 2 2 4

WÓJT GMINY STRACHÓWKA 0 0 0

WÓJT GMINY JADÓW 5 2 7

BURMISTRZ MIASTA MARKI 2 2 4

BURMISTRZ RADZYMINA 4 5 9

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 0 0

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 4 15 19

RAZEM 46 55 101
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W 2020 r., w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
1. Zarejestrowano 12 153 „Zgłoszenia prac geodezyjnych” co pozwoliło między innymi zasilić powia-

tową bazę mapy numerycznej:
• projektami podziałów nieruchomości w liczbie 1 208 zgłoszeń,
• inwentaryzacjami powykonawczymi budynków w liczbie 1 542 zgłoszeń,
• inwentaryzacjami powykonawczymi obiektów uzbrojenia terenu w liczbie 4 047 zgłoszeń,
• zaktualizowano 9 542 ha treści mapy zasadniczej w ramach 4 253 zgłoszeń.

Tabela 31 Analiza wybranych asortymentów zgłoszeń prac geodezyjnych 
na tle poszczególnych jednostek ewidencyjnych wchodzących w skład powiatu

  AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ
INWENTARYZACJA 
POWYKONAWCZA 

BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA 
POWYKONAW-

CZA UZBROJENIA 
TERENU

PODZIAŁY 
NIERUCHOMOŚCI

GMINA LICZBA 
ZGŁOSZEŃ

POWIERZCHNIA 
W HA

LICZBA 
ZGŁOSZEŃ

LICZBA 
ZGŁOSZEŃ

LICZBA 
ZGŁOSZEŃ

DĄBRÓWKA 317 1 106 108 177 125

JADÓW 177 787 63 121 56

KLEMBÓW 433 941 125 285 138

POŚWIĘTNE 138 406 52 113 56

STRACHÓWKA 37 114 21 42 33

TŁUSZCZ 398 1 107 165 432 112

KOBYŁKA 370 567 144 396 83

MARKI 519 1 073 220 513 90

RADZYMIN 865 2 014 287 848 272

WOŁOMIN 599 774 230 695 176

ZĄBKI 231 352 89 277 42

ZIELONKA 169 303 38 148 25

SUMA: 4 253 9 542 1 542 4 047 1 208

2. Zarejestrowano 1  134 wnioski o przeprowadzenie koordynacji usytuowania projektowa-
nych sieci uzbrojenia terenu. 100 % wniosków jest załatwianych w formie elektronicznej.
Przyjęto do realizacji 4  596 w wersji analogowej oraz 1  748 wniosków w formie elektronicznej 
o udostepnienie materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficz-
nym (kopie map i dokumentów archiwalnych, mapy do warunków zabudowy, mapy do wstępnych 
projektów podziałów nieruchomości, etc.). Udostępnianie elektroniczne odbywa się poprzez plat-
formę www.wolominski.e-mapa.net . Jest to system wdrożony w 2020 roku. Umożliwia zakup mapy 
zasadniczej w formacie PDF, zakup danych EGiB w formacie GML, zakup transakcji RCiWN oraz za-
kup wypisów uproszczonych z EGiB da właścicieli działek.
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3. W 2020 roku uruchomiono możliwość przesyłania prac geodezyjnych przez Internet. Geodeci po-
przez platformę „epodgik.pl” wysyłają operaty elektroniczne, podpisane poprzez profil zaufany lub 
podpis kwalifikowany. Na koniec 2020 roku w formie elektronicznej na 12 153 zgłoszonych prac, 
wpłynęło 2 774 operaty elektroniczne.

4. Od stycznia 2020 roku wdrożono nowe oprogramowanie do prowadzenia części opisowej ewidencji 
gruntów. Umożliwia ono między innymi połączenie z księgami wieczystymi (elektroniczne przyjmo-
wanie zawiadomień z ksiąg wieczystych). Inna zaletą jest podłączenie programu do bazy PESEL. 
Pozwala to na zweryfikowanie danych podmiotowych przy wprowadzaniu zmian. Kolejną zaletą 
jest przyjmowanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego również w formie elektronicznej.
Funkcjonalność wdrożonego oprogramowania pozwoliła zwiększyć ilość wprowadzonych zmian 
z 19 391 w 2019 roku do 26 351 w roku 2020, nie zwiększając liczby pracowników.

5. Wykonano w ramach umowy nr 203.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r na kwotę 233 577,00 zł brutto 
(w tym z budżetu państwa 100 000,00 zł w formie dotacji) realizację projektu szczegółowej osnowy 
wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Wołomin, Radzymin, Dąbrówka i Klembów.

6. Wykonano w ramach umowy nr 417.2020 z dnia 04 listopada 2020 r. na kwotę 44 280,00 zł brut-
to przegląd i projekt szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: 
Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka.

7. Utworzono numeryczną mapę wektorową ewidencji gruntów na podstawie skanów pierwory-
sów map ewidencyjnych w skali 1 : 5 000, dla obszaru gminy Tłuszcz – umowa nr 428.2020 z dnia 
10 listopada 2020 r. na kwotę 38 100,00 zł brutto.

8. Utworzono numeryczną mapę gleb chronionych dla obszaru gminy Wołomin – umowa nr 368.2020 
z dnia 01 października 2020 r. na kwotę 20 000,00 zł brutto (w tym z budżetu państwa 20 000,00 zł).

ZADANIE 2019 R. 2020 R.

Wydane decyzje 626 777

Wydane postanowienia 112 150

Odwołania od wydanych decyzji 182 153

Decyzje utrzymane w mocy 55 48

Średni czas wydania decyzji 30 dni 30 dni

Liczba wydanych wypisów z rejestru gruntów i budynków 11 196 8 830

Liczba wydanych wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego 5 983 7 343

Liczba wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków 19 391 26 351

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych z RCiWN 1 107 966

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej 49 7

Liczba udzielonych odpowiedzi na pisma z zakresu ewidencji gruntów i budynków 551 549

Liczba udzielonych odpowiedzi na pisma komornicze 1 249 1 349

Tabela 32 Dane statystyczne dotyczące pracy Wydziału 
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Sprawy dot. ograniczenia praw do nieruchomości 25 17

Sprawy dot. pozbawienia praw do nieruchomości (wywłaszczenia) 4 4

Sprawy dot. zwrotu nieruchomości z terenu: 
• Powiatu Wołomińskiego 
• M. st. Warszawy

4
23

17
11

Sprawy dot. zwrot działek przyzagrodowych i siedliskowych 1 2

Wykonywanie praw do nieruchomości: 
• Skarbu Państwa 
• Powiatu

92
4

95
9

Wnioski do Sądu o założenie Ksiąg Wieczystych na rzecz: 
• Skarbu Państwa 
• Powiatu

35
178

19
149

Zakup nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu 2 2

Komunalizacja mienia na rzecz Powiatu (art. 73) 7 9

Oświadczenia Starosty Wołomińskiego na podstawie art. 11 ust.  
Ustawy o gospodarce nieruchomości (nie zachodzą przesłanki do nabycia w drodze 
zasiedzenia oraz że Skarb Państwa nie uzyskał do niej tytułu)

102 70

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne: 
• w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (ZRID) 
• w trybie art. 73 Ustawy o przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną 

• w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

659

14

41

643

6

40

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości wynikające z innych ustaw 3 7

Odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości 3 10

Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości 2 0

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 2 0

Gospodarowanie nieruchomościami, w tym w dzierżawa lub najem mienia: 
• Skarbu Państwa 
• Powiatu

4
1

3
1

Wspólnoty gruntowe 4 5

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 4 3

Opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa 6 3

Bonifi katy od opłaty jednorazowej w wysokości 99% 1 37

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56 0

Liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 
w prawo własności

2 840 10

Liczba złożonych i rozliczonych zgłoszeń wniesienia opłaty jednorazowej 1 004 629

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania 
nieruchomościami 203 195
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Realizacją części zadań powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami zajmuje się Wydział 
Geodezji i Kartografii. Jedno z takich zadań dotyczy wypłat odszkodowań za grunty przejęte na rzecz 
powiatu w trybie spec ustawy drogowej. Postępowania mające na celu ustalenie odszkodowań grun-
tów przejętych od osób fizycznych są obecnie prowadzone na bieżąco.

Powiat również ponosi koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych/ujawnianiem praw wła-
sności powiatu w księgach wieczystych, które są realizowane na bieżąco. 

Są również zlecane opracowania geodezyjne w zdecydowanej większości związane z regulacją sta-
nów prawnych nieruchomości drogowych.

Starosta oprócz zadań należących do właściwości samorządu powiatowego również realizuje za-
dania z zakresu administracji rządowej. Są to zadania zlecone na mocy przepisów innych ustaw. Mię-
dzy innymi takie zadania zostały zlecone ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwaną spec ustawą drogową zgodnie, z którą właściwym 
do wydania decyzji w trybie tej ustawy jak również ustalenie w drodze decyzji wysokości odszkodo-
wania jest starosta. Prowadząc postępowanie w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania opiera 
się na opinii biegłego, rzeczoznawcy majątkowego w postaci operatu szacunkowego. 

Innymi zadaniami zleconymi są prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomo-
ści, które również generują środki finansowe. Są to w zdecydowanej większości postępowania doty-
czące nieruchomości warszawskich, przekazane do prowadzenia  przez wojewodę. Ustalanie odszko-
dowań za wywłaszczone nieruchomości w latach ubiegłych, w większości przypadków wywłaszczone 
w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych  ubiegłego wieku. Zadania te wynikają 
z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wszystkie środki finansowe zarówno związane z kosztami postępowań administracyjnych jak 
i odszkodowań są przekazywane przez wojewodę ze wskazaniem wyłącznie na te zadania.

Tabela 33 Koszty związane z wykupem gruntów przez Powiat

Tabela 34 Koszty wywłaszczeń innych nieruchomości

RODZAJ KOSZTU 2018 2019 2020

ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI 
PRZYJĘTE NA RZECZ POWIATU 1 035 841,80 zł 2 249 973,15 zł 2 809 671,39 zł

KOSZT PONIESIONYCH OPŁAT 
WIECZYSTOKSIĘGOWYCH (SĄDOWE) 83 640,00 zł 50 160,00 zł 57 160,00 zł

KOSZT USŁUG GEODEZYJNYCH 22 385,00 zł 24 006,00 zł 16 177,00 zł

RODZAJ KOSZTU 2018 2019 2020

KOSZT OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALE-
NIA ODSZKODOWAŃ 245 947,11 zł 159 618,00 zł 219 183,00 zł

KOSZT MATERIAŁÓW DO POSTĘPOWAŃ O ZWROT 
NIERUCHOMOŚCI (MAPY) 14 800,00 zł 7 327,59 zł 36 384,88 zł

ODSZKODOWANIA 908 081,57 zł 354 188,00 zł 588 547,00 zł
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3.2.  CEL STRATEGICZNY 2 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA MIESZ-
KAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
3.2.1. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Zjawisko wykluczenia społecznego ma wielowymiarowy charakter i może występować w wielu ob-
szarach życia społecznego. Może dotyczyć zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych. Cechuje się 
brakami czy deficytami w możliwościach korzystania z dóbr i usług społecznych. Tworzy sytuacje proble-
mowe i kryzysowe. Zależnie od rozmiaru i zasięgu może tworzyć problemy społeczne, które ograniczają 
lub wręcz zatrzymują rozwój indywidualny i społeczny. Dlatego jednym z zadań polityki społecznej jest 
przeciwdziałanie tym zjawiskom. Jest to również zadanie wszystkich instytucji i organizacji o charakterze 
publicznym.   

Podstawą kierunkową działań w zakresie m. in. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
poza odpowiednimi regulacjami prawnymi, jest przyjęta Uchwałą Nr XXVI - 264/2016 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2016 r. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powia-
tu Wołomińskiego do roku 2025”. Treść Strategii…  Strategia oraz roczne raporty przekazywane Radzie 
Powiatu o realizacji zadań dostępne są na stronie: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/, zakładka „Stra-
tegie, programy i plany”, podstrona „Polityka społeczna”, przedstawiają one szczegółowo działania po-
dejmowane przez służby publiczne mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jednostek i 
grup społecznych naszego powiatu.

Strategia wyznacza kierunki aktywności i rozwoju kapitału ludzkiego mające na celu przeciwdziałanie 
szeroko rozumianym problemom społecznym występującym na terenie powiatu wołomińskiego. Okres 
realizacji celów strategicznych zawartych ww. dokumencie przewidziany został na 10 lat. Zgodnie z zało-
żeniami poszczególne zadania mają być realizowane adekwatnie do możliwości finansowych jednostek 
samorządowych w danym roku budżetowym i w miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz z wy-
korzystaniem wszystkich sił społecznych.

Dokument ten jest podstawowym i kierunkowym dla działań podejmowanych przez jednostki 
zarówno powiatowe jak i gminne działające w obszarze polityki społecznej. Działania uzupełniające 
w tym zakresie realizują również niezależne organizacje pozarządowe, często wspierane finanso-
wo przez Powiat w ramach realizacji projektów obywatelskich wpisujących się w program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

Adresatami działań wynikających ze strategii jest społeczność zamieszkała na terenie powiatu woło-
mińskiego. Strategia stanowi podstawę lokalnej polityki społecznej, której zadaniem jest zbudowanie w 
miarę spójnego i skutecznego systemu ochrony bezpieczeństwa socjalnego członków naszej społeczności 
tak, aby dać im możliwość i gwarancję zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji i oczekiwań. 
Monitoring realizacji Strategii 2025 prowadzony jest w odniesieniu do wskaźników osiągania celów, które 
zostały opisane w dokumencie oraz w oparciu o harmonogram realizacji tych celów. 

Główne kierunki rozwoju tzw. Priorytety wytyczone zostały w oparciu o diagnozę i ocenę zasobów 
gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i powiatowych jednostek organizacyjnych po-
mocy społecznej, rynku pracy oraz niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych oświaty.

Po określeniu problemów społecznych występujących w powiecie wołomińskim określono cele strate-
giczne dla rozwiązywania problemów na rzecz społeczności powiatu, dokonując jednocześnie określenia 
działań prowadzących do ich realizacji, wskazania koordynatorów i podmiotów współrealizujących, źródeł 
finansowania oraz ogólnego harmonogramu tych działań. 

Obszary Priorytetowe dla poprawy sytuacji społecznej w powiecie określone są w trzech obszarach: 
zatrudnienie; funkcjonowanie rodzin; zdrowie.

Określone zostały również cele długofalowe w zakresie: środowiska; sytuacji dzieci i młodzieży; 
starości (polityka senioralna); ubóstwa, biedy i niedostatku; demografii.

Szczegółowe dane dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w latach 2018-2020 w poszczególnych miastach i gminach przedstawia zamieszczona poniżej tabe-
la.
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Tabela 35 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach w latach 2018-2020

GMINA

LICZBA ZAREJESTROWANYCH 
BEZROBOTNYCH W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

WOŁOMIN 1 471 1 299 1 563 183 185 203

ZIELONKA 384 348 430 58 49 66

ZĄBKI 549 438 623 88 75 116

MARKI 624 561 825 107 99 128

RADZYMIN 698 570 790 115 103 140

DĄBRÓWKA 196 152 191 32 34 36

KOBYŁKA 605 500 641 79 67 80

POŚWIĘTNE 162 142 176 31 24 21

TŁUSZCZ 607 602 710 95 79 109

KLEMBÓW 273 265 336 36 30 45

JADÓW 302 304 363 34 26 26

STRACHÓWKA 80 66 81 14 10 11

RAZEM 5 951 5 247 6 729 872 781 981

Z powyższej tabeli wynika, że w 2020 r. nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych przebywających 
w ewidencji urzędu. Wpływ na powyższe miała sytuacja panująca na rynku pracy spowodowana zagro-
żeniem epidemicznym związanym z chorobą COVID-19 (SARS-CoV-2). W ostatnim roku nastąpił wzrost 
osób zarejestrowanych we wszystkich gminach.

Liczba osób bezrobotnych znajduje swoje odzwierciedlenie również w wielkości stopy bezrobocia. 
Stopa bezrobocia w Powiecie Wołomińskim (W) na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 8,1% i w stosunku 
do grudnia 2019 r. wzrosła o 1,6 punktu procentowego. Zmianę stopy bezrobocia w okresie 12 kolejnych 
miesięcy obrazuje poniższa tabela i wykres, Oznaczenia: W-powiat wołomiński, M-województwo ma-
zowieckie, P- Polska.

Tabela 36 Stopa bezrobocia od XII 2019 r. do XII 2020 r

M-C XII 
2019

I 
2020

II 
2020

III 
2020

IV 
2020

V 
2020

VI 
2020

VII 
2020

VIII 
2020

IX 
2020

X 
2020

XI 
2020

XII 
2020

W* 6,5 6,7 6,7 6,5 6,9 7,5 7,7 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1

M* 4,4 4,6 4,6 4,5 4,7 4,9 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2

P* 5,2 5,5 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2

* Polska (P), Województwo Mazowieckie (M), powiat wołomiński (W)
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Wykres 6 Stopa bezrobocia od XII 2019 r. do XII 2020 r. - dynamika zmian

Tabela 37 Monitoring pośrednictwa pracy

Wskaźnik stopy bezrobocia na terenie powiatu utrzymywał się na poziomie odzwierciedlającym 
wzrostową tendencję w kraju i województwie. Dynamika zmian wskazuje jednak, że przyrost był więk-
szy niż w kraju i województwie.
Na koniec grudnia 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła  
6 729 osób (w tym kobiet 3 294) z tego:
• 984 osoby - z prawem do zasiłku (14,6% ogółu bezrobotnych),
• 5 745 osób - bez prawa do zasiłku (85,4% ogółu bezrobotnych),
• 5 753 osoby - poprzednio pracujące (85,5% ogółu bezrobotnych),
• 976 osób - dotychczas niepracujących (14,5% ogółu bezrobotnych),
• 4 247 osób - zamieszkałe w mieście (63,1% ogółu bezrobotnych),
• 2 482 osoby - zamieszkałych na wsi (36,9% ogółu bezrobotnych),
• 66 cudzoziemców (0,9% ogółu bezrobotnych),
• 173 osób z niepełnosprawnościami (2,6% ogółu bezrobotnych),
• 5 293 osoby - będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (78,7% ogółu).

Na koniec grudnia 2020 r. zarejestrowanych było również 127 osób poszukujących pracy, z tego 
33 osoby to osoby z niepełnosprawnością.

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 R. 2018 R. 2019 R. 2020 R.

1. Liczba pracodawców zgłaszających oferty pracy 2 781 2 443 1 741 1 277

2. Liczba wizyt u pracodawców 335 322 295 120

3. Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem 8 489 6 940 5 042 4 616

4. w tym: niesubsydiowanych miejsc pracy 6 994 4 917 3 889 3 826

5. Liczba zrealizowanych miejsc pracy 5 659 4 897 3 786 3 866

6. w tym: niesubsydiowanych miejsc pracy 4 703 4 087 3 221 2 927

7. Liczba anulowanych miejsc pracy 0 31 58 134

8. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy 65,50% 68,60% 72,50% 84,00%
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W dniu 27 września 2012 r. Uchwałą Nr XXI-235/2012 Rada Powiatu Wołomińskiego uchwaliła Pro-
gram Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”. Obsługa realizacji zadań wyni-
kających z Programu polityki prorodzinnej w ramach Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.
pl, prowadzona jest przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. W 2020 roku wydano łącz-
nie 1 912 Powiatowych Kart Rodziny, z tego wydano 571 nowych kart oraz wydano 1 341 kart z no-
wym okresem ważności. Ogółem w Programie wydano 10 569 kart. W roku 2020 powiat  przeznaczył 
300 000 zł na realizację Programu, co oznacza 40% jego wartości, a kolejne 60% wartości dopłaciły 
gminy. W sześciu gminach powiatu, uczestniczących w Programie wsparcie otrzymało 1 545 rodzin. 
W dniu 31 stycznia 2020 r. Starosta wręczył 10 000 Powiatową Kartę Rodziny mieszkańcowi Gminy 
Dąbrówka. 

W roku 2020, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zapoczątkowane zostały prace 
nad Powiatowym Programem Polityki Rodzinnej do roku 2026 dla Powiatu Wołomińskiego, który bę-
dzie uwzględniał uaktualniony Program Powiatowej Karty Rodziny ze zwiększonym udziałem środków 
finansowych Powiatu Wołomińskiego.

Szeroki zakres działań na rzecz rodziny prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Woło-
minie, które realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
należące do kompetencji  Powiatu Wołomińskiego i Starosty Wołomińskiego  z zakresu: pomocy spo-
łecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kręgu zainteresowania pozostają dzieci w rodzinach zastępczych oraz wychowankowie opusz-
czający rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo -wychowawcze. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 137/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 14.10.2011 r., na organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wołomińskim zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wołominie. Rodziny zastępcze będące pod opieką PCPR otrzymują wszechstronną 
pomoc w postaci opieki pracownika socjalnego, koordynatora oraz pomocy pedagogicznej i psycho-
logicznej w ramach poradnictwa rodzinnego. W 2020 r. zostało sporządzonych 282 indywidualnych 
planów pomocy dziecku.

Tabela 38 Liczba wydanych powiatowych Kart Rodziny

GMINA 2018 2019 2020 LICZBA WYDANYCH KART 
OGÓŁEM

Dąbrówka 117 99 99 918

Klembów 147 82 0 1 018

Marki 182 194 6 1 712

Poświętne 13 16 7 659

Radzymin 329 214 146 2 255

Tłuszcz 11 12 0 302

Ząbki 219 211 159 2 322

Zielonka 156 177 152 1 383

Razem 1 174 1 005 571 10 569
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Tabela 39 Liczba rodzin zastępczych w latach 2019-2020

Tabela 40 Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2019-2020

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 31.12.2019 31.12.2020

rodziny zastępcze spokrewnione 114 117

rodziny zastępcze niezawodowe 79 76

rodziny zawodowe 4 4

rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 1 2

rodzinne domy dziecka 6 6

Łącznie 204 205

LICZBA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH 31.12.2019 31.12.2020

rodziny zastępcze spokrewnione 145 151

rodziny zastępcze niezawodowe 100 96

rodziny zastępcze zawodowe
ogółem 19 18

w tym pełniące funkcję pogoto-
wia rodzinnego 9 7

 rodzinne domy dziecka 41 41

Łącznie 314 306

Na terenie powiatu wołomińskiego w 2020 roku funkcjonowały dwie rodziny zastępcze za-
wodowe o charakterze pogotowia rodzinnego. Jedna z rodzin funkcjonuje od wielu lat na-
tomiast druga rodzina zastępcza została utworzona na podstawienie podpisanej umowy 
w dniu 01.10.2020 r. na prowadzenie pogotowia rodzinnego. 

Na dzień 31.12.2020 r. w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 
6 dzieci. Natomiast w ciągu całego roku przebywało 11 dzieci (5 dzieci przeniesiono do innych rodzin 
zstępczych). 

W 2020 r. na podstawie zawartych porozumień powiat wołomiński zwracał koszty utrzymania 
za 5 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych znajdujących się na terenie in-
nych powiatów. Ponadto 1 dziecko zostało umieszczone w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 

W 2020 r. roku na mocy zawartych porozumień inne powiaty zwracały koszty utrzymania za 15 dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wołomińskiego. 

W 2020 roku na terenie innych powiatów przebywało w rodzinach zastępczych 34 dzieci z powia-
tu wołomińskiego, za które na podstawie porozumień powiat wołomiński zwracał koszty utrzymania 
dzieci. Natomiast na terenie powiatu wołomińskiego w rodzinach zastępczych przebywało 70 dzieci 
z innych powiatów, za które na podstawie porozumień powiaty zwracały koszty utrzymania dzieci.

W strukturze instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wołomińskiego działa pięć 
domów dziecka są to:
• Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka, średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 r. 

wynosił 5 636,92 zł;
• Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 r. 

wynosił 4 289,97 zł;
• Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin, średni miesięczny koszt utrzymania 

wychowanka w 2020 r. wynosił 4 023,99 zł;
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• Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 r. 
wynosił 4 580,85 zł;

• Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach gm. Wołomin, średni miesięczny koszt utrzymania wycho-
wanka w 2020 r. wynosił 3 828,16 zł.

W  2020 r. skierowano 10 dzieci do placówek  na terenie naszego Powiatu:
• do Domu Dziecka w Równem skierowano 8 dzieci;
• do Rodzinnych Domów Dziecka skierowano 2 dzieci.

W 2020 r. w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przebywało:
• w RDDz Nr 1 – 5 dzieci w wieku od 4 do 21 lat (5 dziewczynek);
• w RDDz Nr 2 – 6 dzieci w wieku od 8 do 17 lat (4 dziewczynki, 2 chłopców);
• w RDDz Nr 3 – 7 dzieci w wieku od 4 do 18 lat (4 dziewczynki, 3 chłopców);
• w RDDz Nr 4 – 9 dzieci w wieku od 6 do 18 lat (8 dziewczynek, 1 chłopiec).

Z rodzinami pełniącymi funkcje rodzin zastępczych oraz z kandydatami na rodziny podejmujące taką 
działalność poza stałym kontaktem prowadzone są różne działania doradcze i szkoleniowe. W 2020 
roku odbyło się szkolenie XXVIII grupy PRIDE. W szkoleniu brało udział 10 osób, w tym 5 małżeństw 
(w tym 4 pełniące już funkcję rodziny zastępczej i jedno niebędące jeszcze rodziną zastępczą).  

Powiat Wołomiński prowadzi jedno mieszkanie chronione treningowe z 6 miejscami. Mieszkanie chro-
nione mieści się w Wołominie przy Zespole Szkół przy ul. Legionów 85 – usytuowane jest w części po daw-
nym internacie. Miejsce w mieszkaniu chronionym przyznaje się osobie usamodzielnianej, wobec której 
ciąży ustawowy obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce 
w mieszkaniu chronionym może być przyznane osobie, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy zastępczej.

W roku 2020 r. w mieszkaniu rotacyjnym chronionym mieszkały 4 osoby dla których:
• wydano 2 decyzje przyznające miejsce w mieszkaniu chronionym;
• wydano 1 decyzję przedłużającą pobyt w mieszkaniu chronionym;
• 1 wychowanek po opuszczeniu mieszkania chronionego – treningowego otrzymał mieszkanie komu-

nalne z zasobów Gminy Wołomin, po wyremontowaniu i przystosowaniu mieszkania 
Usługi o określonym standardzie, dla osób samotnych, niesprawnych i często niezaradnych 

są świadczone w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Na terenie powiatu wołomiń-
skiego działają dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez samorząd powiatowy, są to:
• Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób z chorobą 

Alzhaimera w Radzyminie - dla 107 osób;
• Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób w podeszłym wieku w Zielonce – dla 67 osób.

W 2020 roku wydano 23 decyzje o umieszczeniu w ww. domach pomocy społecznej, w tym do:
• DPS Zielonka – 6 decyzji;
• DPS Radzymin – 17 decyzji.

Na koniec grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało 150 osób, w tym w:
• DPS Zielonka- 59 osób;
• DPS Radzymin- 91 osób.

Średni miesięczny  koszt utrzymania w domach w 2020 r. wynosił: Radzymin – 4 256,84 zł, Zielonka 
– 4 274,57 zł. 
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Rok 2020 r. był rokiem wydatków związanych z ochroną mieszkańców i personelu placówek przed 
zakażeniami wirusem SARS CoV-2 i tak wszystkie pozyskane środki, przeznaczane były na prewencję. 
W żadnej z placówek nie wystąpiło ognisko zakażeń. Z pozyskanych dodatkowo środków dokonano 
zakupów środków dezynfekujących (dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja rąk) i ochrony osobistej 
(np. fartuchy jednorazowe, kombinezony, maseczki, rękawiczki jednorazowe), zakup ozonatorów, kon-
centratorów tlenu, stacji do dezynfekcji rąk, lamp UV, parawanów szpitalnych, bramki dezynfekcyjnej, 
zamgławiacze – urządzenia do dekontaminacji i dezynfekcji pomieszczeń i osób oraz maty dezynfeku-
jące ograniczające wnoszenie na obuwiu patogenów do stref mieszkalnych w oddziałach DPS, a tak-
że jako dodatki do wynagrodzeń dla personelu. Wykorzystywane były środki Powiatu Wołomińskiego 
oraz środki przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020 otrzymał grant w wysokości 40 656,38 zł, oraz drugi grant w wysokości 102 039,88 zł 
w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”. 

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie również otrzymał dwa granty na realizację wsparcia 
w walce z epidemią COVID-19. W ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” w wysokości 245 584,46 zł
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 47 754,35 zł. Dodatkowo w sierpniu 
2020 roku została podpisana umowa z PFRON o dofinansowanie w kwocie 81 000,00 zł na zakup samo-
chodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, 
z windą elektryczną, pomocniczym stopniem wysuwanym eklektycznie oraz uchwytem pomocniczym 
bocznym. Całkowita wartość samochodu wyniosła 155 964,00 zł. 

Dla rodzin mających trudności lub problemy w pełnieniu funkcji rodzinnych prowadzone jest 
w różnych formach, na terenie powiatu specjalistyczne poradnictwo rodzinne. 

W roku 2020 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się 2 330 spotkań psychologów 
z osobami korzystającymi z różnych form pomocy oferowanych przez Poradnię. 

W 2020 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 190 osób podczas 564 spotkań. Ponadto 
z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) skorzystało 99 osób pod-
czas 1 600 spotkań.

W procesie diagnostycznym rodzin zastępczych objęto 58 rodzin badaniami na posiadanie moty-
wacji i predyspozycji do zostania rodziną zastępczą (101 osób). Przeprowadzono również 14 diagnoz 
psychofizycznych dzieci będących  w różnych formach  pieczy zastępczej. Diagnostyka rodzin zastęp-
czych w tym diagnozy psychofizyczne stanowią 238 spotkań.

Poradnia prowadzi program całodobowych dyżurów psychologicznych w ramach sytuacji kryzyso-
wych na terenie powiatu. W ramach tej aktywności odbyło się 5 interwencji kryzysowych na terenie 
powiatu. W interwencjach brał udział zespół psychologów z poradni.

W ramach SPR prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna. W 2020 r. udzielano porad prawnych 
oraz sporządzano pisma procesowe, nieprocesowe i administracyjne. Prawnik w okresie od stycznia do 
grudnia 2020 r. udzielił 240 porad prawnych. Dostępny był w wymiarze 205 godzin.  

Wzorem lat ubiegłych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zdań publicznych Powiat 
Wołomiński w 2020 roku zlecił organizacjom pozarządowym prowadzenie Punktów specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego. Koszt realizacji zadania wyniósł łącznie 240 000,00 zł. 

Punkty poradnictwa rodzinnego zostały zlokalizowane w:
• Radzyminie (obejmujący zasięgiem gminy Dąbrówka, Klembów, Radzymin), udzielono porad 

przez 612 godzin,
• Tłuszczu (obejmujący zasięgiem gminy Jadów, Strachówka, Tłuszcz), udzielono porad przez 365 godzin 

dla 132 osób,
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• Wołominie (obejmujący zasięgiem gminy Kobyłka, Poświętne, Wołomin), udzielono porad przez 390 godzin 
dla 166 osób,

• Ząbkach (obejmujący zasięgiem gminy Marki, Ząbki, Zielonka), udzielono porad przez 317 godzin 
dla 135 osób.

Bezpłatne porady dla osób i rodzin były udzielane w zakresie poradnictwa (w każdym punkcie 
w zależności od występującego zapotrzebowania mieszkańców gmin wskazanych w nazwie zadania):
• psychologicznego,
• pedagogicznego,
• socjalnego.

Mieszkańcy zgłaszali potrzebę otrzymania porady osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila. 
Miejscem spotkania był lokal punktu poradnictwa lub miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej bądź inny 
wskazany lokal.

Dokumentem, który wynika z podanych niżej regulacji prawnych ale też z podanej na wstępie Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, poświęcony problematyce osób niepełnosprawnych jest: „Powia-
towy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021 dla Powiatu Wołomińskiego” 
przyjęty uchwałą Nr XXV-256/2016 przez Radę Powiatu Wołomińskiego. W związku z dyspozycją zawartą 
w art. 35a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) samorząd powiatowy przekazuje woje-
wodzie coroczną informację z realizacji przyjętego programu. Taką informację sporządzono również za rok 
ubiegły na podstawie danych zebranych z wszystkich jednostek gminnych i powiatowych, które działają na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Informacja jest dostępna na stronie: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/, 
zakładka „Strategie, programy i plany”, podstrona „Polityka społeczna”, podstrona „Niepełnosprawni”.

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej organizuje i prowadzi działalność Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie. Działania Zespołu obejmują prowadzenie spraw 
z zakresu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg 
i uprawnień oraz legitymacji i kart parkingowych.

Obsługa/prowadzenie spraw odbywa się w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzeka-
nia o Niepełnosprawności. Do zadań Wydziału należy również organizowanie posiedzeń i obsługa komisji 
orzeczniczych. W 2020 r. z uwagi na epidemię, posiedzenia odbywały się zdalnie. W sumie odbyło się 261 
posiedzeń składu orzekającego, w trakcie których rozpatrzono 2 892 wnioski.

Z analizy sprawozdania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie, 
dotyczącego liczby osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim, wynika, że w 2020 roku liczba osób 
zaliczonych do stopnia niepełnosprawności prawomocnym orzeczeniem wzrosła w porównaniu do roku 
2019 zarówno w przypadku osób w wieku 16 lat lub powyżej oraz dzieci poniżej 16 roku życia.

Tabela 41 Liczba wydanych orzeczeń w latach 2018-2020

LICZBA WYDANYCH 
ORZECZEŃ W 2018 R.

LICZBA WYDANYCH 
ORZECZEŃ W 2019

LICZBA WYDANYCH 
ORZECZEŃ W 2020

Orzeczenia 
o niepełnosprawności 541 514 556

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2 272 2 265 2 336

RAZEM 2 813 2 779 2 892

Pomoc dla osób niepełnosprawnych wspierana jest dofinansowaniem ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającym z Ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudniana osób niepełnosprawnych, zgodnie z algorytmem dla samorządów powia-
towych.



40 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

W 2020 r. powiat wołomiński otrzymał z PFRON środki finansowe na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 1 757 541,00 zł (wykorzystano 1 757 353,03 zł). Otrzy-
mane środki zostały podzielone:
1. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono 178 750,00 zł 

(wykorzystano 178 567,46 zł),  
2. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 1 578 791,00 zł 

(wykorzystano 1 578 785,57 zł).
W 2020 r. przyznano dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do:
1. Sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:

• liczba złożonych wniosków w 2020 r.: 204 na wnioskowaną kwotę 918 543,37 zł;
• do realizacji z lat poprzednich pozostało 16 wniosków z 2018 roku oraz 197 wniosków z 2019 r.
• wypłacono dofinansowanie dla 245 osób na kwotę 594 011,74 zł co stanowi 16 zrealizowanych wnio-

sków z 2018 r., 197 wniosków z 2019 r. oraz 42 wnioski z 2020 r. 
2. Turnusów rehabilitacyjnych:

• liczba osób ubiegające się o dofinansowanie wraz z opiekunami – 399;
• przyznano dofinansowanie dla 39 osób (wraz z opiekunami) na kwotę: 50 609,00 zł, w tym skorzy-

stało z dofinansowania 25 osób na kwotę 32 368,00 zł, a 14 osób zrezygnowało z dofinansowania);
3. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

• liczba złożonych wniosków – 122;
• wypłacono dofinansowanie dla 167 osób w kwocie 455 301,83 zł, z tego na likwidację barier archi-

tektonicznych dla 26 osób na kwotę 117 839,27 zł;
4. Sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych:

• liczba złożonych wniosków – 8 na kwotę 81 882,00 zł;
• zawarto umowy z 2 wnioskodawcami na kwotę 5 200,00 zł, natomiast pozostali wnioskodawcy 

podjęli decyzję o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie ze względu na ograniczenia związane 
z pandemią choroby COVID-19.

Ponadto, wśród zdań realizowanych z środków finansowych pozyskiwanych z programów ogłasza-
nych przez PFRON – zatwierdzanych przez Zarząd PFRON realizowane były:
• pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 r. kontynuowało realizację pilotażowe-
go programu „Aktywny samorząd”. W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” osoby 
niepełnosprawne z terenu Powiatu Wołomińskiego mogły uzyskać dofinansowanie w następującym 
zakresie: 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
• Obszar A – likwidacja bariery transportowej
• Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
• Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależ-

nej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana 
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem 
ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej 
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lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studia-
mi doktoranckimi.

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez PFRON w 2020 roku na realizację pilotażo-
wego programu „Aktywny samorząd” wyniosła 824 149,00 zł, w tym na realizację:
• Modułu I, w wysokości 457 235,00 zł  
• Modułu II, w wysokości 316 617,00 zł 

oraz na
• Obsługę realizacji programu, w wysokości 38 692,00 zł;
• Promocję programu, w wysokości 7 737,00 zł;
• Ewaluację programu, w wysokości 3 868,00 zł.

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
• liczba złożonych wniosków – 90;
• przyznano dofinansowanie dla 86 osób na kwotę 316 617,00 zł;

• program „Zajęcia Klubowe w WTZ”
W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie realizowało Program Zajęcia 

Klubowe w WTZ” adresowane do pomiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem pro-
gramu było wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 
społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej 
formy rehabilitacji. Na realizację w/w zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych otrzymano kwotę 66 420,00 zł z czego wydatkowano 36 546,93 zł.

• program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kry-
zysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie realizowało Moduł III programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełno-
sprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spo-
wodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem 
samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 
uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Z tej formy wsparcia mogły skorzystać 
osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które na skutek za-
mknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą skorzystać z zajęć przez nie realizowanych. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 465 350,00 zł. W ramach przyznanych środków 
wykorzystano 447 831,32 zł. na realizację programu 436 500,00 zł oraz 11 331,32 zł na obsługę zadania.

Realizowano również zadania ze środków finansowych pozyskiwanych w ramach konkursów ogła-
szanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych:

• „Opieka Wytchnieniowa” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Opieka wytchnieniowa realizowana jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, zgodnie z przyjętym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej progra-
mem „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020. Program polega na świadczeniu usługi opieki wytchnie-
niowej w formie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego oraz terapeutycznego) oraz wsparcia 
w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Uczestnikami programu byli członkowie rodzin 
lub opiekunowie sprawujący  bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawno-
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ści, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W 2020 roku (w okresie od sierpnia 
do grudnia) skorzystało 20 osób, w tym 10 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści oraz 10 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią. Udzielono w sumie 678 godzin ww. wsparcia. 

Na realizację programu Powiat Wołomiński otrzymał środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 64 640,00 zł z czego 16 000,00 zł wyniósł wkład własny powia-
tu wołomińskiego. Ponadto dodatkowo otrzymano środki finansowe na obsługę programu w kwocie 
640,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 
„cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy bądź ochronę uzupełnia-
jącą (...) udziela się pomocy mającej  na celu wspieranie procesu jego integracji (...)”. 

W roku 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom 
w formie realizacji 2 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:
• 2 IPI zostały zakończone,

Pomocą tut. Centrum w roku 2020 były objęte 2 rodziny, w tym:
• 1 rodzina jednoosobowa,
• 1 rodzina trzyosobowa.

Na pomoc w ramach Indywidualnych Programów Integracji przeznaczono środki finansowe w kwo-
cie 12 631,68 zł. Środki finansowe na wypłatę świadczeń pochodziły z budżetu Wojewody. 

W ramach wsparcia niepełnosprawnych osób samotnych oraz osób niepełnosprawnych pozosta-
jących pod opieką rodzin na terenie powiatu wołomińskiego na koniec roku 2020 funkcjonowały cztery 
środowiskowe domy samopomocy (ŚDS):
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób doznających choroby psychicznej, prowadzony przez 

Powiat Wołomiński, który ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5 - dla 30 uczest-
ników;

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzony 
przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który ma swoją siedzibę w Radzyminie przy 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1 – dla 25 uczestników;

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzony przez 
Powiat Wołomiński, który ma swoją siedzibę w Tłuszczu przy ul. Szkolnej 4 – dla 23 uczestników; 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzony 
przez TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach przy ul. 3-go Maja 14 
- dla 25 uczestników.
W roku 2020 r. uczestnikami środowiskowych domów  było 106 osób. Wydano następujące decyzje 

kierujące do:
• ŚDS Wołomin dla 32 uczestników,
• ŚDS Radzymin dla 25 uczestników,
• ŚDS Tłuszcz dla 23 uczestników,
• ŚDS Ząbkach dla 26 uczestników.

Podejmowane były działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu”.

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr XI-112/2019 z dnia 29.08.2019 r. wyraziła zgodę na przy-
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stąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Projektowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Projekt „O! Tworzymy Twoją Przyszłość” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wołominie w okresie od  01.07.2019 r. do 31.07.2021 r., a jego ogólna wartość wynosi 839 986,37 
zł – dofinansowanie z UE 671 986,37 zł (w tym wkład własny w wysokości 20% wartości całego projektu, 
tj. kwotę 168 000,00 zł). Stosowna umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 06.12.2019 
r. (Umowa nr RPMA.09.01.00-14c107/19-00). Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, życio-
wa i zawodowa 60 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie 
powiatu wołomińskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Wołomin oraz Gminą Marki.

Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością - 20 os. (10K, 10M) w wieku aktywności 
zawodowej, młodzież przebywająca w pieczy zastępczej – 38 os. (24K, 14M), a także 2 osoby z rodzin 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – podopieczni ośrodków pomocy społecznej. Działa-
nia projektu skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pochodzą-
cych z terenu powiatu wołomińskiego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizowanej 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Markach 
i Wołominie. W 2020 r. w ramach projektu „ O! Tworzymy Twoją Przyszłość” odbyło się wsparcie uczest-
ników poprzez doradztwo indywidulane psychologiczne, społeczne, prawne i zdrowotne.

W następnym etapie realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia uczest-
ników projektu: 
• trening kompetencji rodzicielsko – wychowawczych dla rodziców wychowanków pieczy;
• trening kompetencji życiowych dla uczestników projektu;
• trening dorosłości;
• warsztaty survivalowe;
• zajęcia psychoruchowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z Uchwałą Nr VI-232/2020 Zarządu Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 30 lipca w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu „Wspar-
cie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowało w okresie 
od 30 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastęp-
czej w okresie epidemii COVID-19”, na podstawie z Umowy Nr WPS-IV.946.5.38.2020 zwartej pomiędzy 
Starostą Wołomińskim, a Wojewodą Mazowieckim z dnia 20 lipca 2020 r.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 219 podmiotów pieczy zastępczych tj. rodzin 
zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W ramach projektu otrzymano środki finansowe w kwocie 726 285,00 zł, z czego wykorzystano 
725 955,10 zł.

Ze środków przeznaczonych  na realizację projektu zostały zakupione:
• środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji);  
• 156 laptopów z oprogramowaniem Office 2019;
• 41 urządzeń wielofunkcyjnych;
• 6 tablic interaktywnych;
• 8 projektorów;
• 11 telewizorów;
• 4 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami.
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W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
pomoc społeczna na „Prowadzenie domu samotnej matki” podpisano umowę z CARITAS Diecezji 
Warszawsko-Praskiej z Warszawy na prowadzenie, w okresie 1 lutego 2020 r. – 31 grudnia 2022 r. pla-
cówki w Zielonce. Opieką w DSM objęto w roku 2020 – 9 kobiet i 14 dzieci. Zadanie dofinansowano 
dotacją Powiatu w kwocie 160 000,00 zł, ze środków własnych CARITAS przeznaczył na prowadzenie 
Domu kwotę 13 000,00 zł. 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce 
realizował następujące działania:
• hostelowe – polegające na zapewnieniu schronienia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ży-

ciowej. Z pobytu  w hostelu skorzystało w sumie: 17 osób, w tym 11  dzieci. Główną przyczyną umiesz-
czenia osób potrzebujących w hostelu była sytuacja spowodowana przemocą w rodzinie (3 osoby 
dorosłe z 9 dzieci). Dwie osoby zostały przyjęte z powodu nagłej utraty mieszkania. Jedna matka 
z dwójką dzieci z powodu braku ciągłości opłat w wynajmowanym mieszkaniu.  

• poradnictwo - obejmujące konsultacje indywidualne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię ro-
dzinną, wsparcie psychologiczne, porady wychowawcze dla rodziców, porady prawne, konsultacje 
psychologiczne dla par, zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc, porady pra-
cownika socjalnego.

W 2020 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się w sumie 1 190 spotkań 
z psychologami, psychoterapeutą, prawnikiem, pedagogiem, oraz pracownikiem socjalnym.

Tabela 42 Liczba wszystkich konsultacji

PSYCHOLOG PSYCHOLOG 
DZIECIĘCY

PSYCHOTERA-
PEUTA PRAWNIK PEDAGOG KONSULTACJE 

DULUTH PR. SOCJALNY

534 190 392 26 26 17 5

Konsultacje indywidualne u specjalistów dotyczyły: występowania przemocy w rodzinie, różnego 
rodzaju konfliktów, w tym małżeńskich, około rozwodowych, trudności życiowych, wsparcia  w sytuacji 
żałoby, osierocenia, bezradności, trudności szkolnych i wychowawczych, zdarzeń losowych, problemu 
samobójstwa oraz zaburzeń seksualnych. 

Celem konsultacji dla par było między innymi pogłębienie relacji z partnerem, wzajemne poznanie 
swoich mocnych stron, nauka radzenia sobie z rozwiązywaniem trudności.

Psycholog dziecięcy pracował nie tylko z dziećmi, ale również z rodzicami. Podczas konsultacji zaj-
mował się oceną kompetencji rodzicielskich oraz zwracał uwagę na środowisko w którym funkcjonu-
je dziecko. Rodzice najczęściej zgłaszali się z problemem: adaptacji do nowych sytuacji, niepokojący-
mi zachowaniami, lękami, trudnościami w nawiązaniu relacji, a także różnymi zdarzeniami losowymi 
i traumami.

W zakresie działań na rzecz rodziny, w której pozostają osoby starsze realizowane są również za-
dania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów. Uchwałą Nr VIII-100/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Powiatu 
Wołomińskiego na lata 2019-2025” Program został przyjęty do realizacji. Określono cel strategiczny 
oraz cele operacyjne.

Celem strategicznym dla polityki senioralnej Powiatu Wołomińskiego jest to, aby, przy wykorzy-
staniu możliwości wszystkich podmiotów na terenie powiatu stwarzać korzystne warunki godnego, 
samodzielnego, zdrowego starzenia się mieszkańców w połączeniu z tworzeniem możliwości czynne-
go uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym społeczności powiatu. Niektóre cele operacyj-
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ne oraz działania planowane przez poszczególne samorządy gminne, a wynikające z gminnych pro-
gramów polityk senioralnych mogą być realizowane z wykorzystaniem nie tylko środków własnych, 
ale również środków zewnętrznych.

W ramach realizacji Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego w 2020 roku w Wydziale 
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej opracowano koncepcję:
• utworzenia Powiatowej Reprezentacji Seniorów;
• systemu e-opieki;
• utworzenie powiatowego ZOL-u;

Zorganizowano we wrześniu 2020 r. dwa spotkania dotyczące koncepcji utworzenia Powiato-
wej Reprezentacji Seniorów w Klubach Senior+ w Poświętnem i Dąbrówce. Uczestniczyło ok. 90 osób 
– seniorów z gmin: Wołomin, Poświętne, Kobyłka, Zielonka, Ząbki, Dąbrówka, Radzymin, Marki, Wyszków, 
Szydłowiec, Węgrów. Kolejne działania będą kontynuowane zależnie od sytuacji epidemiologicznej.

Zakres działań na rzecz mieszkańców powiatu mieszkających samotnie lub z rodzinami w zakresie 
zdrowia przedstawiony został w pkt 3.3.2 Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej.

Tabela 43 Zakres działań podejmowanych przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2018-2020

Tabela 44 Liczba postępowań prowadzonych w latach 2018-2020 

*spadek liczby udzielanych porad w roku 2020 spowodowany był obowiązującym na terytorium RP stanem epidemii 

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020*

liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 10 10 10

liczba porad udzielona w punktach prowadzo-
nych przez Powiat 1 690 2 399 1 661

liczba porad udzielona w punktach prowadzo-
nych przez organizację pozarządową 1 506 1 340 1 140

ogólna liczba porad 3 196 3 739 2 801

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020

wszczęte postępowania (przyjęcie rzeczy) 12 20 10

zakończone postępowania (wydanie rzeczy) 4 3 8

3.2.2. KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

Nieodpłatna pomoc prawna 
Na terenie powiatu wołomińskiego, we wszystkich 12 gminach, działało 10 punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, w tym 5 prowadzonych przez powiat oraz 5 prowadzonych przez organizację pozarządową. Prawni-
cy realizujący zadanie udzielili 2 801 porad (w tym 1 140 w punktach prowadzonych przez organizację). Zapisy 
na wizyty w punktach realizowane są za pośrednictwem przeznaczonego wyłącznie do zapisów telefonu, 
za pośrednictwem e-maila, beneficjenci mogą zapisywać się bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji udo-
stępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/wo%C5%82omi%C5%84ski

Biuro Rzeczy Znalezionych
W 2020 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przyjęto m.in.: portfele, etui na dokumenty, pieniądze 

w kwocie ogółem 200 zł, urządzenia do wykonywania pomiarów. Wydano lub przejęto na własność 
Powiatu Wołomińskiego torbę podróżną, torebkę, portfele, portmonetkę, telefon, hulajnogę oraz pie-
niądze w kwocie ogółem 2 113 zł.
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Kwalifikacja Wojskowa
Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2020 ustalono na okres od dnia 2 marca do dnia 24 kwietnia, 

kwalifikacja trwała od dnia 2 marca do dnia 13 marca – 10 dni z 38 dni zaplanowanych (zakończona 
przed terminem w związku z ogłoszeniem stanu epidemii).

Paszporty

Tabela 45 Informacja o kwalifikacji wojskowej w latach 2018-2020

Tabela 46 Liczba przyjętych wniosków o wydanie paszportu oraz wydanych paszportów w latach 2018-2020

Tabela 47 Liczba przyjętych wniosków o wydanie zaproszeń oraz liczba wydanych zaproszeń 
w latach 2018-2020

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ KWALIFIKACJI 
WOJSKOWEJ 2018 2019 2020

liczba dni kwalifi kacji wojskowej 38 38 10 z 38 zaplanowanych

liczba wezwanych mężczyzn 1 340 1 359 1 312

liczba wydanych orzeczeń 1 234 1 253 302*

liczba wezwanych kobiet 22 18 18

liczba wydanych orzeczeń 18 15 13

liczba odwołań od wydanych orzeczeń 3 2 1

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020*

liczba przyjętych wniosków o wydanie doku-
mentu paszportowego 10 853 12 052 4 390

liczba wydanych paszportów 10 262 11 978 4 664

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020*

liczba przyjętych wniosków o wpisanie zapro-
szenia do ewidencji zaproszeń 327 225 38

liczba wydanych zaproszeń 262 175 18

*mężczyźni, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej w roku 2020 (około 1 000 osób) zostaną wezwani do kwa-
lifikacji w roku 2021, którą zaplanowano wstępnie na okres 19 sierpnia-19 listopada (64 dni robocze).

*spadek liczby przyjętych interesantów w roku 2020 spowodowany był obowiązującym na terytorium RP stanem 
epidemii 

*spadek liczby przyjętych interesantów w roku 2020 spowodowany był obowiązującym na terytorium RP stanem 
epidemii
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Repatrianci 

Oraganizacje Pozarządowe

Tabela 48 Liczba udzielonej pomocy dla repatriantów w latach 2018-2020

Tabela 49 Nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego 
w latach 2018-2020

Tabela 50 Nadzór nad fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2018-2020

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020

liczba postępowań w sprawie przyznanie środ-
ków z budżetu państwa repatriantowi, który 
poniósł koszty związane z wyposażeniem loka-
lu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w RP

1 3 1

kwota przyznanych środków 12 217,43 zł 18 279,89 zł 4 608,89 zł

liczba postępowań związanych z przyznaniem 
pomocy fi nansowej repatriantowi na zagospo-
darowanie i bieżące utrzymanie

0 1 3

kwota przyznanych środków 0,00 zł 19 356,96 zł 66 531,66 zł

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020

liczba związków stowarzyszeń 0 1 2

liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym 237 241 239

liczba stowarzyszeń zwykłych 39 60 67

liczba klubów sportowych 104 107 107

liczba terenowych jednostek organizacyjnych 
stowarzyszeń z osobowością prawną 3 3 3

liczba terenowych jednostek organizacyjnych 
stowarzyszeń bez osobowości prawnej 11 17 18

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020

liczba fundacji zarejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 132 148 153
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W celu usprawnienia pracy urzędu w dniu 20 maja 2020 r. Powiat Wołomiński podpisał z Witkac 

Spółka z o.o. ze Słupska umowę na usługę dostępu w roku 2020 do Systemu Witkac.pl przeznaczonego 
do obsługi przede wszystkim otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – w ramach 
umowy obsługiwano konkursy ofert ogłaszane w październiku i grudniu 2020 r. W dniu 30 grudnia 2020 r. 
zawarto umowę na korzystanie z Systemu w roku 2021.

Konsultacje społeczne projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych:

Tabela 51 Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych kierowane do podmiotów działających 
w sferze pożytku publicznego w latach 2018-2020

Tabela 52 Tryb pozakonkursowy składania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty działające  
sferze pożytku publicznego w latach 2018-2020

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020

liczba ogłoszonych konkursów 40 28 33

liczba złożonych ofert 74 67 70

liczba podpisanych umów 38 34 40

kwota przyznanych dotacji 1 304 229,40 zł 1 342 330 zł 2 684 590 zł

liczba kontynuowanych umów wieloletnich 5 5

kwota przyznanych dotacji na umowy wieloletnie 1 131 650 zł 1 338 800 zł 0,00 zł

liczba niezrealizowanych umów 0 1 1

liczba przeprowadzonych kontroli zrealizowanych 
zadań 15 18 2

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020

liczba złożonych ofert 17 19 11

liczba podpisanych umów 8 9 5

kwota przyznanych dotacji 69 060 zł 79 500 zł 41 700 zł

liczba niezrealizowanych umów 0 0 1

liczba przeprowadzonych kontroli zrealizowanych 
zadań 2 0 7

Tabela 53 Liczba konsultacji społecznych w latach 2018-2020

WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU 2018 2019 2020

liczba wszczętych konsultacji społecznych 7 7 4
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Współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 
W 2020 r. w związku z wprowadzonym stanem epidemii Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta zin-

tensyfikował działania oparte na możliwości kontaktu z klientem na odległość. Działania te jednoznacznie 
wpłynęły na ilość odebranych połączeń telefonicznych – udzielono około 2 500 porad telefonicznych, 400 
wiadomości mailowych. 

Porównując sprawy do tych z lat poprzednich nastąpiła wyraźna zmiana tematyki reklamacji. W 2019 
r. konsumenci najczęściej mieli problem z reklamowaniem obuwia, odzieży, mebli i wyposażenia wnętrz, 
a także drobnym sprzętem elektronicznym i komputerowym. Czasami zdarzały się skargi na jakość sprze-
danych samochodów (używanych) i produktów związanych z opieką medyczną. Konsumenci w dalszym 
ciągu najbardziej skarżyli się na usługi telekomunikacyjne i sektor energetyczny i wodny oraz szukali po-
mocy w związku z usługami finansowymi/ubezpieczeniowymi. W 2020 r. sprawy tego typu zeszły na dal-
szy plan, ustępując miejsca problematyce pośrednio związanej z koronawirusem. Bardzo często klienci 
pytali o możliwość rozwiązania sporu w sprawie imprez turystycznych, wynajmu pomieszczeń pod orga-
nizację przyjęć okolicznościowych i problemów związanych z zakupami na odległość. Jak łatwo zauważyć 
w tle konfliktów z przedsiębiorcami pojawiała się epidemia – po pierwsze odwołane wycieczki i wyjazdy 
zagraniczne, zamknięte hotele i sale weselne. Po drugie pandemia wymusiła zmianę przyzwyczajeń za-
kupowych. Bardzo duża część konsumentów przeniosła się z zakupami do Internetu, a to zwiększyło ilość 
reklamacji z tym związanych. Można je podzielić na trzy kategorie: czas dostawy, niezgodność towaru 
z zamówieniem oraz brak kontaktu ze sprzedającym.  O ile pierwsze dwa problemy zazwyczaj można roz-
wiązać w prosty sposób, a ich przyczyna tkwi w niedostosowaniu się przez sklepy internetowe to dużej ilo-
ści zamówień, o tyle trzeci problem stał się „nowym sposobem oszustwa”. Część przedsiębiorców założyła 
działalność w tzw. rajach podatkowych, gdzie nie sięgają unijne regulacje prawne. Zatem egzekwowanie od 
nich spełnienia umowy (w przypadku niedostarczenia zakupionego towaru) lub uprawnień reklamacyjnych 
(gdy dotarł do kupującego towar uszkodzony lub inny niż zamówiony) stało się praktycznie niewykonalne. 
Inni przedsiębiorcy „wykwalifikowali” się w pośredniczeniu sprzedaży towarów z magazynów azjatyckich, 
kusząc klientów korzystną ceną, nie oferując w zamian produktów jakościowych. Brak jasnej informacji 
o formie sprzedaży powoduje, że kupujący często nie wiedzą, że właściwym sprzedawcą jest sklep z siedzi-
bą np. w Chinach, a odpowiedzialność polskiego pośrednika ogranicza się jedynie do przekazania pieniędzy 
konsumenta. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów artykułem 42 ust. 1 pkt 4 nakłada na rzecznika obowią-
zek współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. W roku 2020 r. Rzecznik dokonał wnikli-
wej analizy kilkunastu wzorców umów dotyczących sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych. Uwagi 
i spostrzeżenia okazały się na tyle istotne i trafne, że Departament Analiz Rynku UOKiK złożył oficjalne 
podziękowania.

Tabela 54 Zestawienie spraw realizowanych przez Rzecznika Praw Konsumentów w latach 2018-2020

ROK

PORADY I INFORMACJE PRAWNE 
W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW 

KONSUMENTÓW

WYSTĘPOWANIE 
DO PRZEDSIĘBIOR-

CÓW
POMOC NA DRODZE SĄDOWEJ

telefoniczne, ma-
ilowe pisemne pisemne Udział w postępo-

waniu
Pomoc 

konsumentowi

2018 658 41 208 0 5

2019 801 103 155 0 20

2020 2 500 150 106 2 10
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3.3. CEL STRATEGICZNY 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

3.3.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI I KULTURY
Powiat Wołomiński jest organem prowadzącym dla 10 szkół, w tym 3 szkół specjalnych oraz 3 po-

radni psychologiczno-pedagogicznych. 

W 2020 r. edukacja w szkołach powiatowych obejmowała niżej wymienione profile i kierunki klas:
1. Zespół Szkół w Wołominie,

Technikum, profile klas:
• technik hotelarstwa
• technik organizacji turystyki
Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami integracyjnymi, profile:
• klasy wielozawodowe

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
Technikum Ekonomiczne, profile klas:
• technik ekonomista
• technik rachunkowości
• technik reklamy
• technik handlowiec
• technik logistyk
• technik spedytor
IV Liceum Ogólnokształcące, profile:
• public relations z elementami psychologii

3. Zespół Szkół w Tłuszczu,
Technikum im. K.K. Baczyńskiego, profile klas:
• technik mechanik
• technik usług fryzjerskich
• technik transportu kolejowego 
Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, profile:
• klasa psychologiczno-pedagogiczna
Branżowa Szkoła I stopnia im. K.K. Baczyńskiego, profile:
• mechanik pojazdów samochodowych
• klasa wielozawodowa

4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, 
Technikum, profile klas:
• technik informatyk
• technik programista
• technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• technik elektronik
• technik realizacji nagłośnień
• technik elektryk
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik ochrony środowiska
• technik hotelarstwa
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Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, profile:
• klasa humanistyczna
• klasa biologiczno-chemiczna

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, profile klas:
• klasa biznesowa
• klasa lingwistyczna
• klasa psychologiczno-pedagogiczna
• klasa sportowo-turystyczna

6) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
Technikum, profile klas:
• technik architektury krajobrazu
• technik usług kelnerskich
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik informatyk

7) Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, profile klas:
• klasa wojskowa
• klasa policyjna
• klasa ratownictwa medycznego

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonowały w roku szkolnych 2020/2021 publiczne szkoły 
ponadpodstawowe, prowadzone przez inne organy. Ich wykaz i lokalizację przedstawia tabela poniżej.

W Powiecie Wołomińskim na koniec 2020 roku funkcjonowały 23 niepubliczne szkoły i placówki 
oświatowe. Po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa oświatowego, placówki korzystały 
z możliwości pobierania dotacji budżetowej na finansowanie zadań oświatowych z budżetu samorzą-
du powiatu. Do niepublicznych placówek oświatowych należy zaliczyć m.in. poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoły Policealne, Szkoły Branżowe I stopnia, 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. 

L.P. NAZWA 
SZKOŁY TYP SZKOŁY

ROK SZKOLNY2018/2019, 2019/2020 I 2020/2021

Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów ogółem Rekrutacja do klas I-szych

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

1. LO Radzymin LO 297 492 527 10 16 17 117 285 118

2. LO Urle LO 90 100 100 5 5 4 28 49 25

3. ZS Tłuszcz

LO 77 106 102 3 4 4 26 55 24

Branżowa 
Szkoła I st. 80 187 191 3 7 7 34 114 54

Technikum 181 208 195 8 9 7 44 87 32

Tabela 55 Liczba uczniów i oddziałów szkół ponadpodstawowych z naborem do klas I-szych
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Źródło: Opracowanie WEK na podstawie danych z SIO i szkół.

W 2020 uczniowie za wybitne osiągniecia w nauce otrzymali stypendium „TALENT” Starosty 
Wołomińskiego przyznano 337 stypendiów na łączną kwotę 110 000 zł:
• 1 stypendium w wysokości 1 000 zł,
• 25 stypendiów w wysokości 580 zł,
• 299 stypendiów w wysokości 300 zł,
• 12 stypendiów w wysokości 400 zł.

W ramach realizacji programów rządowych i unijnych podejmowano działania dot.:
• nadzoru nad realizacją programu na „Orlikach” przy Zespole Szkół w Zielonce, Zespole Szkół w Woło-

minie oraz Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie, kontrola prowadzonej przez animatorów doku-
mentacji, akceptowanie harmonogramów prowadzonych zajęć,

• przygotowania i złożenia wniosku o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Darmowe 
podręczniki” – przyznana kwota dotacji 60 617,76 zł,

• przygotowania i złożenia sprawozdania z częściowej realizacji „Pilotażowego programu wspierania 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” 
z udziałem Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, rozliczenie zaku-
pu pakietu umundurowania,

• przygotowania i złożenia wniosku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruk-
tury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych 
na 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Koszt realizacji 122 473,77 zł, w tym kwota dotacji 97 973,77 zł.

Powiat w zakresie kształcenia specjalnego realizuje zadania ustawowe: 
• kierowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niedosłyszącej, słabosłyszącej i słabo-

widzącej do specjalnych placówek szkolnych; 
• kierowania dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecz-

nym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania do specjalnych placówek szkolnych.

4. ZS Wołomin 

Technikum 31 96 99 2 4 4 0 70 35

Branżowa 
Szkoła I st. z 
Oddziałami 

Integracyjnymi

139 208 241 6 9 11 58 133 73

5. ZS Zielonka

LO z Odd-
ziałami Inte-
gracyjnymi 

39 72 87 2 3 4 26 48 18

Technikum 487 556 563 19 21 22 168 220 141

6. ZSE Wołomin
IV LO 106 119 116 4 4 4 30 63 29

Technikum 
Ekonomiczne 341 439 427 15 27 16 88 185 85

7. ZSTZ 
Radzymin  Technikum 305 426 442 12 16 17 76 220 112

Razem: 2 173 3 009 3 090 89 125 117 695 1 529 746
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W 2020 roku łącznie zostało wydanych do specjalnych placówek szkolnych 90 skierowań. 
W ramach zadań związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagro-

żonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania do spe-
cjalnych placówek szkolnych łącznie w 2020 roku zostało skierowanych 78 dzieci i młodzieży w tym: 
• 28 do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych;
• 50 do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński w 2020 r., Wydział Inwe-
stycji i Remontów Obiektów Kubaturowych wykonywał następujące prace remontowo-budowlane:
• Parking przy Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – budowa parkingu naziemnego jednopo-

ziomowego wraz z drogami manewrowymi i odwodnieniem na terenie Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego przy ulicy Radzymińskiej 2, w Tłuszczu.

• Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie – budowa nowego budynku 
szatni wraz z wyposażeniem.

• Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół przy ulicy Miłej 22 – wykonanie projektu 
oraz realizacja budowy hydrantów wewnętrznych do sali gimnastycznej oraz wymiana istniejących, wyko-
nanie nowego odcinka zasilającego.

• Awaryjna naprawa dachu w Zespole Szkół przy ulicy Miłej 22 – naprawa przeciekającego fragmentu dachu 
w zakresie oczyszczenia i przygotowania uszkodzeń/pęknięć na papie, do ułożenia papy wierzchniego kry-
cia, naprawa czapek kominowych. 

• Remont ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, ul. Abpa Z. Falińskiego 1, 
Klembów, Ostrówek – wykonanie remontu części podmurówki ogrodzenia Zespołu Szkół.

• Remont sali komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, Al. Armii Krajowej 
38, Wołomin – wykonanie remontu pomieszczenia w zakresie malowanie ścian i sufitu oraz wymiana na-
wierzchni podłogi.

• Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Zespole Szkół, ul. Legionów 85, Wołomin – opraco-
wanie projektu wymiany instalacji sanitarnej zewnętrznej.

• Ekspertyza techniczna klatki schodowej w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Radzymiń-
ska 2, Tłuszcz – opracowanie ekspertyzy technicznej remontu dobudowanej klatki schodowej do budynku 
Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

• Awaryjna naprawa dachu w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce – wykonanie 
naprawy poszycia dachu budynku Zespołu Szkół w miejscach występowania przecieków.

• Awaryjna naprawa boiska Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, Al. Armii Krajowej 38, 
Wołomin – wykonanie naprawy miejscowo zapadniętej nawierzchni boiska w zakresie wymiany podbudowy.

• Wykonanie projektu remontu generalnego dachów w szkołach: Zespół Szkół ul. Legionów 85 w Wołominie, 
Zespół Szkół Specjalnych ul. Miła 22 w Wołominie, Zespół Szkół ul. Inżynierska 1 w Zielonce – wykonanie do-
kumentacji projektowej remontu dachu w zakresie wymiany wszystkich warstw konstrukcyjnych na wspo-
mnianych placówkach oświatowych.  

• Remont pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Urlach – wykonanie prac związanych 
z dostosowaniem pomieszczeń do wymagań przeciwpożarowych, poprzez usunięcie boazerii z ciągów ko-
munikacyjnych. 

• Remont klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie – wykonanie 
nowej barierki na klatce schodowej nr B zgodnie z obowiązującymi przepisami o wysokości 110 cm.

• Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie – wykonanie do-
kumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne znajdujących się na III kondygnacji budynku.  



54 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

• Remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych z budynku Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 
– wykonanie projektu wymiany nawierzchni dróg ewakuacyjnych.

• Awaryjna naprawa dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Inżynierska 1 w Zielonce – wykonanie 
naprawy poszycia dachu budynku w miejscach występowania przecieków.

• Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Kościelna 1A w Tłuszczu – remont dwóch 
pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem do zajęć terapeutycznych dla dzieci z Zespołem Aspergera i Auty-
zmem.

• Wykonanie chodnika wraz z ogrodzeniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Kościelna 1A 
w Tłuszczu – wykonanie chodnika celem połączenia otrzymanych nowo wyremontowanych pomieszczeń 
z już istniejącymi.

Powiat Wołomiński jest organem prowadzącym również dla trzech publicznych poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych.

Uchwałą Nr XII-197/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. utworzono Filię 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 62a, która 
została otwarta w dniu 1 czerwca 2020 roku. Rozpoczęcie działalności placówki było możliwe dzięki 
podpisaniu porozumienia, które zawarli Starosta Wołomiński Adam Lubiak i Burmistrz Miasta Ząbki 
Małgorzata Zyśk w sprawie współfinansowania kosztów prowadzenia poradni.

Zestawienie udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez poszczególne Poradnie przed-
stawia się w następujący sposób:

Tabela 56 Zestawienie udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez poszczególne Poradnie

L.P. PORADNIA WYDANE 
ORZECZENIA

WYDANE 
OPINIE

LICZBA DIA-
GNOZ

LICZBA BA-
DAŃ PRZESIE-

WOWYCH

LICZBA 
INNYCH KON-

SULTACJI

1. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Tłuszczu 130 374 1 337 42 808

2. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Wołominie 484 742 3 055 11 2 166

3. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Zielonce

523

1 023 2 130 23 651

4.

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Zielonce

Filia w Ząbkach

130 311 - 167

Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych z PPP.

W ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Wydział Edukacji i Kultury podjął 
w 2020 roku następujące działania:
1. przekazywanie rekomendowanych wytycznych z Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia 

i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących funkcjonowania szkół i poradni psychologiczno-
pedagogicznych;

2. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach prowadzenia lekcji w modelu zdalnym 
Program Zdalna Szkoła (100 szt. laptopów i 100 szt. dostępu do Internetu mobilnego 100 GB);

3. realizacja Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną dla 397 nauczycieli, w tym 
44 nauczycieli ze szkół niepublicznych.
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Zadania Powiatu Wołomińskiego z obszaru kultury i ochrony zabytków realizuje Wydział Edukacji 
i Kultury w ramach, którego działa Pałac w Chrzęsnem oraz dwie powiatowe instytucje kultury: 
Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Tabela 57 Organizacja uroczystości patriotycznych, wydarzeń kulturalnych, sportowych 
przez Wydział Edukacji i Kultury

DATA WYDARZENIE MIEJSCE

23.01.2021r. spotkanie inaugurujące cykl „Porozmawiajmy o Powiecie”. OSP w Strachówce

26.01.2021r. Kreacje - Pokaz etiud tanecznych 
 Powiatowe Centrum Kultury 

Fabryczka 
w Wołominie 

31.01.2020r. Pielgrzymka samorządowców na Jasną Górę Częstochowa

08.02.2020r.
uroczyste otwarcie lodowiska przy Zespole Szkół w Wołominie Ul. 
Legionów 85

Wołomin

14.02.20r.
Uroczystość z okazji 78 rocznicy utworzenia Armii Krajowej w para-
fi i Św. Jana Pawła II w Radzyminie

Radzymin

23.02.2020r.
Uroczystość upamiętniająca bohatera narodowego gen. Franciszka 
Żymirskiego oraz bohaterskich obrońców Ojczyzny walczących za 
Polskę podczas Powstania Listopadowego 1831 roku.

Klembów

1.03.2020r.
VIII Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 
Bazylice pw. Świętej Trójcy w Kobyłce

Kobyłka

11.07.2020r.
W Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce, została odprawiona Msza Świę-
ta w Aspergera intencji niezłomnego ks. Sylwestra Zycha , w 31. 
rocznicę śmierci.

Kobyłka

15.07.2020r.
Inauguracja obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
w Powiat Wołomiński - Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą”.

Powiatowe Centrum Kultury 
Fabryczka 

w Wołominie

13-16.08.2020r. Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ossów/Radzymin

29.08.2020r.
uroczystości upamiętniające 100. Rocznicę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej 1920 roku.

Kuligów

17.09.2020r.
Dzień Sybiraka i Bohaterskich Obrońców Ojczyzny w 81. rocznicę 
napaści ZSRR na Polskę

Wołomin

04.10.2020r.
W Krubkach-Górkach w gminie Poświętne odbyły się uroczystości 
upamiętniające 81. rocznicę pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego ps. 
„Hubal”.

Krubki Górki
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L.P. NAZWA WYDARZENIA DATA PODPISANIA 
POROZUMIENIA 

SPORT
/KULTURA

1 VIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Niech Kolęda w świat popły-
nie” 03.01.2020 kultura

2 VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Romana Żulińskiego 03.01.2020 kultura

3 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom, razem dla Kuby 24.01.2020 sport

4 Turniej Halowy piłki nożnej dla chłopców z 2011 roku - o Puchar Starosty 
Wołomińskiego 24.01.2020 sport

5 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych Wołomin 2020 24.01.2020 kultura

6 III Edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 30.01.2020 kultura

7 Powiatowy Konkurs Biblijny XVIII Edycja 05.02.2020 kultura

8 VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkanie z Poezją” 28.01.2020 kultura

9 Tropem Sztuki i Techniki 05.02.2020 kultura

10 Uroczystość wręczenia wyróżnień „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” 
za rok 2019 10.02.2020 kultura

11 Dzień Chorego w Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści 05.02.2020 kultura

12 XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezja K.K. Baczyńskiego 10.02.2020 kultura

13 V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego 10.02.2020 sport

14 Obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej w Strachowie 10.02.2020 kultura

15 III Drużynowy Konkurs Wiedzy o Królestwie Zjednoczonym dla uczniów 
klas VII Szkół Podstawowych 17.02.2020 kultura

16 Jubileusz 10-lecia Koła Emerytów nr 3 w Starych Załubicach 07.02.2020 kultura

17 II Bieg Morsa dla Mateusza 24.02.2020 sport

18 VIII Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 28.02.2020 kultura

19 X Edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Albion” 
Szkoła Podstawowa 02.03.2020 kultura

20 My z ich Krwi. Obrońcom Warszawy w Hołdzie 05.03.2020 kultura

21 IV Bieg „Młodzika Bieg Poświęcony Żołnierzom Wyklętym 05.03.2020 sport

22 Półkolonie „Tropem historii” Podróż do Mombasy 15.07.2020 kultura

W ramach współorganizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych w 2020 r. wpłynęło 139 wniosków, 
z czego 69 Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozpatrzył pozytywnie a ostatecznie odbyło się 47 zaplano-
wanych wydarzeń.

W zakresie Patronatu Honorowego Starosty Wołomińskiego wpłynęły 4 wnioski. Znaczący wpływ 
na liczbę rozpatrzonych wniosków miała sytuacja epidemiczna i czasowe zawieszenie wykonywania 
zadań z zakresu współorganizacji.

Tabela 58 Kalendarz wydarzeń realizowanych w 2020 r. w ramach współorganizacji z zakresu kultury i sportu
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23 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci Szkół Podstawowych 04.06.2020 kultura

24 VI Ogólnopolski Plener Malarsko-Fotografi czny - Chrzęsne 2020 
„Uroki równiny wołomińskiej” 06.07.2020 kultura

25 Charytatywny spływ kajakowy nad rzeką Wisłą na potrzeby chorej 
Kingi Grześkowiak, połączony z promocją powiatu wołomińskiego 04.08.2020 sport

26 Zawody krótkofalarskie „100 lat Bitwy Warszawskiej 1920” 05.08.2020 kultura

27 Międzynarodowy Zlot Motocyklowy MotoCud 1920 12.08.2020 sport

28 XX/XXI LICEALIADA - 2020 Finały Mistrzostw Powiatu Szkół 
Podstawowych kl. VII i VIII kategoria „Młodzież” 13.01.2020 sport

29 11 Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka 20.10.2020 sport

30 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku 30.09.2020 kultura

31 Mały Wyścig Pokoju 22.09.2020 sport

32 Turniej o Puchar Starosty Wołomińskiego 22.09.2020 sport

33 4 Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych 
Piknik Ekologiczny 2 EOS EV Rajd Samochodów elektrycznych 15.09.2020 sport

34 Energa Puchar Polski Mężczyzn w Unihokeju 11.09.2020 sport

35 Mistrzostwa Polski Młodzików 10.09.2020 sport

36 Ogólnopolskie Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół w Szachach 
Szybkich 10.09.2020 sport

37 Huzarzy w Kuligowie Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920r. 27.08.2020 kultura

38 Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 roku 26.08.2020 sport

39 LOT na wschód od Warszawy 21.08.2020 kultura

40 Międzynarodowy Plener Artystyczny w Kuligowie Dziedzictwo 
Nadbużańskie 18.08.2020 kultura

41 Better Together, Powiatowe Spotkanie Piłkarskie 14.08.2020 sport

42 29 Bieg 1920 Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” 14.08.2020 sport

43 Cykl fi lmów edukacyjnych „Kartki z kalendarza wojny polsko-bolszewic-
kiej 1919-1921” 12.08.2020 kultura

44
Z domowego zacisza do wirtualnej społeczności - pielęgnujemy pamięć 
o 100. Rocznicy bitwy pod Radzyminem w boju o Mokre i śmierci boha-
terskiego majora Stefana Waltera

12.08.2020 kultura

45 Ogólnopolski Zlot Turystów w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 
„Ossów 2020” 14.08.2020 kultura

46 Spotkania Teatrów Amatorskich STARadzymin 2020
im. Wandy Chotomskiej 12.08.2020 kultura

47 Wyścig Cud Nad Wisłą im. Henryka Różyckiego 12.08.2020 sport
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Pałac w Chrzęsnem

Znaczący wpływ na liczbę i formułę organizowa-
nych wydarzeń na terenie Pałacu w Chrzęsnem miała 
sytuacja epidemiczna i czasowe zawieszenie wykony-
wania zadań z zakresu działalności kulturalnej. W celu 
realizacji zadań kulturalnych posiłkowano się alterna-
tywnymi formami m.in. organizacją wydarzeń w for-
mule online.

Fot. 6 Pałac w Chrzęsnem

Tabela 59 Kalendarz wydarzeń zaplanowanych/zrealizowanych w 2020r. przez Pałac w Chrzęsnem.

WYDARZENIE DATA

STYCZEŃ 

Wystawa Piotra Maciejuka pt. Więzy 12 stycznia 2020

Chrzęsne na Jazzowo 1 – Short Form 12 stycznia 2020

LUTY 

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 1 7 lutego 2020

Warsztaty plastyczne dla uczniów (6-16 lat), pt. Las i jego tajemnice 10-14 lutego 2020

Walentynki – koncert pt. Mówię kocham – Joanna Bejm TRIO (Z poezją Haliny Poświatowskiej) 14 lutego 2020

Wystawa Krzysztof Heyke 23 lutego 2020

Koncert Marii Gabryś-Heyke – 210. rocznica ur. F. Chopina 23 lutego 2020

MARZEC

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 2 6 marca 2020

Koncert zespołu Plateau z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2020

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 3 13 marca 2020 
(zmiana terminu)

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 4 20 marca 2020 
(zmiana terminu)

KWIECIEŃ

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 5 3 kwietnia 2020 
(zmiana terminu)

Warsztaty tematyczne Wiosna marzec-kwiecień 2020 
(zmiana terminu)

Wystawa rzeźby Katarzyny Masny 5 kwietnia 2020 
(odwołane)
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Koncert Papieski zespołu Moja Rodzina 5 kwietnia 2020 
(odwołane)

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 6 17 kwietnia 2020 
(zmiana terminu)

Zwiedzanie – seniorzy z Biura Podróży Artur 23 kwietnia 2020
 (odwołane)

TRIO RGG – Remembering Kosz (cykl Chrzęsne na Jazzowo 2) 26 kwietnia (2020 
(zmiana terminu)

MAJ 

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 7 8 maja 2020 
(zmiana terminu)

Wernisaż prac Krzysztofa Ryfy 11 maja 2020
 (on-line)

Zwiedzanie-wycieczka 13 maja 2020

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 8 22 maja 2020 
(zmiana terminu)

Wystawa rzeźby Łukasza Krupskiego 23 maja 2020 
(odwołane)

MAJÓWKA 2020 23 maja 2020 
(odwołane)

XX Finał Konkursu Cyprian Norwid –poeta naszej ziemi 28 maja 2020 
(zmiana terminu)

Wydarzenie poświęcone beatyfi kacji kard. Stefana Wyszyńskiego 30 maja 2020 
(on-line)

V Koncert Młodych Talentów 31 maja 2020 
(odwołane)

CZERWIEC

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 9 5 czerwca 2020 
(zmiana terminu)

Warsztaty tematyczne Lato czerwiec–lipiec 2020 
(odwołane)

Koncert Papieski 6 czerwca 2020 
(odwołane)

Polska Skrzydła Chwały. Razem chronimy rodzinę 12-14 czerwca 2020 
(odwołane)

Zlot Fanów Subaru 12 czerwca 2020 
(odwołane)

Koncert w plenerze – „Festiwal Piosenki Włoskiej – San Remo” 21 czerwca 2020
 (odwołane)

LIPIEC

Wypał ceramiki w piecu węgierskim oraz koncert grupy Patchwork 15 lipca 2020

V Ogólnopolski Plener Ceramiczny AZYMUT CHRZĘSNE 06-19 lipca 2020 
(odwołane)
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Zakończenie PLENERU AZYMUT CHRZĘSNE 19 lipca 2020 
(odwołane)

Historyczne suknie sióstr Koskowskich z Chrzęsnego, cz. 1 25 lipca 2020
(on-line)

SIERPIEŃ

Historyczne suknie sióstr Koskowskich z Chrzęsnego, cz. 2 1 sierpnia 2020 
(on-line)

VI Ogólnopolski Plener Malarsko-Fotografi czny WERNISAŻ + koncert 8 sierpnia 2020

Rajd Katyński – motocykliści 14-15 sierpnia 2020 
(odwołane)

Urodziny Wincentyny + koncert kwartetu smyczkowego 23 sierpnia 2020 
(odwołane)

Wernisaż rzeźby Katarzyny Masny 30 sierpnia 2020

Koncert w plenerze New Bone – nowa płyta (cykl Chrzęsne na Jazzowo 4) 30 sierpnia 2020

WRZESIEŃ

Warsztaty tematyczne Jesień wrzesień–październik 
2020 (odwołane)

Zwiedzanie indywidulane i grupy seniorów z Wołomina 5 września 2020

Narodowe Czytanie 5 września 2020

Wystawa rzeźby Łukasza Krupskiego 5 września 2020 
(odwołane)

Zwiedzanie – grupa z Biura Turystycznego Artur z Warszawy 10 września 2020

Nagrywanie fi lmu/płyty – Wojna 1920 r. i piosenki Hanki Ordonówny 14 września 2020

Wernisaż wystawy Z ZIEMI + BODY ART 18 września 2020

„Ossów 1920-2020” - koncert z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 20 września 2020
 (on-line)

Wystawa „XVII w.” 20 września 2020 
(odwołane)

Koncert Szymona Miki i Yumi ITO 20 września 2020 
(odwołane)

PAŹDZIERNIK

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 3 2 października 2020

Wernisaż Joanny Beaty Wasilki i koncert duetu Przemysław Kleczkowski i Franciszek Raczkowski 4 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej 15 października 2020 
(odwołane)

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 4 16 października 2020 
(odwołane)
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Literackie Serce Mazowsza- spotkanie 1 (Arkadiusz Szaraniec) 19 października 2020

Literackie Serce Mazowsza- spotkanie 2 (Walentynowicz) 20 października 2020

Literackie Serce Mazowsza- spotkanie 3 (Kasdepke) 21 października 2020

Literackie Serce Mazowsza- spotkanie 4 (Kłosińska) 21 października 2020 
(on-line)

Literackie Serce Mazowsza- spotkanie 5 (Tyrmand) 26 października 2020 
(on-line)

XX Finał Konkursu Cyprian Norwid –poeta naszej ziemi
28 października 2020 
(przełożony na 2021 

rok)

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 5 30 października 2020 
(odwołane)

LISTOPAD 

Literackie Serce Mazowsza- lekcja 1z Agnieszką Wolny-Hamkało „Słowniki” 03 listopada 2020 (on-
line)

Literackie Serce Mazowsza- lekcja 2 z Agnieszką Wolny-Hamkało „Performance” 03 listopada 2020 (on-
line)

Literackie Serce Mazowsza- lekcja 3 z Agnieszką Wolny-Hamkało „Wiersz” 26 listopada 2020 (on-
line)

Literackie Serce Mazowsza- lekcja 4 z Agnieszką Wolny-Hamkało „Camp” 26 listopada 2020 (on-
line)

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 8 27 listopada 2020 
(odwołane)

GRUDZIEŃ

Warsztaty Ceramiczne dla dzieci i młodzieży 9 4 grudnia 2020 (od-
wołane)

Koncert Sylwestrowy Kamila Malik 27 grudnia 2020 (on-
line)

Ze względu na trwający od marca 2020 roku stan 
epidemiczny i obostrzenia nakładane przez Rząd RP 
i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na in-
stytucje kultury część wydarzeń została odwołana, 
przełożona na inny termin lub zrealizowana w formie 
ONLINE.

Fot. 7 Logo Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA
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Tabela 60 Kalendarz wydarzeń w Powiatowym Centrum Kultury FABRYCZKA

WYDARZENIA DATA 

STYCZEŃ

„KREACJE” – pokaz etiud tanecznych 06 stycznia 2020

LUTY 

Koncert zespołu Plateau, „Od Grechuty do Cohena”. 8 lutego 2020

Wernisaż wystawy malarstwa Marzeny Nalepy „Myśli zastygłe” 8 lutego 2020

Wieczór walentynkowy 15 lutego 2020

MARZEC

Koncert Izabeli Szafrańskiej „Piosenki mi najbliższe” 7 marca 2020

KWIECIEŃ

The Voice of Powiat – konkurs online kwiecień-maj 2020

CZERWIEC

Wystawa Huberta Borysa, Zdzisławy Ludwiniak i Piotra Siwczuka „Mit, kult, wiara” 27 czerwca 2020

SIERPIEŃ

Solowy koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego, „Trzy Etosy” 2 sierpnia 2020

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Powiecie Wołomińskim 13-15 sierpnia 2020

WRZESIEŃ

Widowisko obrzędowe „Zioskowe Zebranie” 13 września 2020

Wernisaż wystawy stałej elementów architektury ludowej, sprzętów rzemieślniczych, rol-
niczych i codziennego użytku z przełomu XIX I XX w. 13 września 2020

Rodzinne warsztaty plenerowe w Fabryczce 19-20 września 2020

Koncert otwarcia nowego sezonu artystycznego Filharmonii Dla Dzieci - Mnóstwo Gitar 27 września 2020

PAŹDZIERNIK

Wernisaż wystawy „Rzeźba” Katarzyny Masny 4 października 2020

Koncert bajkowo-fi lmowo 10 października 2020

III Wołomiński Festiwal Teatralny Im. Józefa Orwida 24 października 2020

LISTOPAD

Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy listopad-grudzień 2020 (on-line)

GRUDZIEŃ 

Świąteczne Pastorałki – nagranie 10-23 grudnia 2020



63 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

Spośród wydarzeń organizowanych przez Powia-
towe Centrum Kultury Fabryczka należy wyróżnić 
konkurs THE VOICE OF POWIAT - innowacyjne dzia-
łanie zorganizowane w związku z obowiązującymi 
obostrzeniami epidemiologicznymi w formule online.

Projekt umożliwił młodzieży z terenu powiatu wo-
łomińskiego zaprezentowanie swoich umiejętności 
wokalnych w przestrzeni wirtualnej. Konkurs skiero-
wany był do młodych pasjonatów śpiewu w wieku 
od 10 do 19 lat. Wpłynęło ponad 60 zgłoszeń, z któ-
rych 37 trafiło na profil instytucji na portalu Facebo-
ok pod ocenę internautów. Do finału zakwalifikowało 
się 11 uczestników. Zwycięzców wybrała komisja kon-
kursowa w składzie: Adam Lubiak Starosta Wołomiń-
ski, p.o. Dyrektor PCDiT Katarzyna Rutkowska, Han-
na Skrzypczak Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, 
Robert Roguski Przewodniczący Komisji Dziedzictwa 
Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami 
Samorządu Terytorialnego, ks. Witold Gajda Pro-
boszcz Parafii Matki Bożej, Teresa Urbanowska Życie 
Powiatu na Mazowszu, Urszula Szaliłow Moja Gazeta 
Regionalna, Ewelina Dzięcioł Wieści Podwarszaw-
skie, Izabela Szafrańska wokalistka, Michalina Bor-
ko instruktor śpiewu. Był to pierwszy w Polsce kon-
kurs wokalny w przestrzeni internetowej skierowany 
do mieszkańców powiatu, zorganizowany z takim 
rozmachem i cieszący się tak dużym zainteresowa-
niem. Dzięki niemu pozyskaliśmy szerokie grono 
odbiorców i obserwatorów w Internecie. Starosta 
Wołomiński Adam Lubiak ufundował nagrodę spe-
cjalną w postaci nagrania teledysku z finalistami 
konkursu z udziałem Izabeli Szafrańskiej uczestniczki 
The Voice of Poland w profesjonalnym studiu muzycz-
nym. Młodzież biorąca udział w konkursie zaangażo-
wana została również w różne projekty muzyczne 
m.in. występ z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku w Ossowie, a także nagranie pastora-
łek oraz teledysków muzycznych.

Fot. 8 Statuetki dla laureatów konkursu „The Voice 
of Powiat”

Fot. 9 Laureaci konkursu „The Voice of Powiat”
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W 2020 roku odbyły się jubileuszowe obcho-
dy 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 
Uroczystości zorganizowane zostały w cieniu 
pandemii koronawirusa, udało się jednak godnie 
uczcić pamięć o bohaterach walk o wolność i nie-
podległość naszej ojczyzny.

W dniu 26 lutego 2020 r. na Sali Konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Wołominie, miało 
miejsce spotkanie informacyjne na temat 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w trak-
cie którego Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak zaprezentował ogólnopolski harmo-
nogram obchodów. 

15 lipca w Powiatowym Centrum Kultury 
Fabryczka, Starosta Adam Lubiak zainauguro-
wał powiatowe obchody rocznicowe i przedsta-
wił harmonogram głównych obchodów zaplano-
wanych w dniach w dniach 13-16 sierpnia m.in. 
w Ossowie, Radzyminie i Wołominie. Zaprezen-
towany został również pamiątkowy medal zapro-
jektowany przez Wicestarostę Roberta Szydlika. 

Wydarzenia rocznicowe jubileuszu 100. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku objęte zo-
stały Patronatem Narodowym Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości. Patronat Honorowy 
objęli natomiast Prezes Rady Ministrów Mate-
usz Morawiecki, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Gliński, Minister Obrony Na-
rodowej Mariusz Błaszczak, Biskup Diecezji War-
szawsko-Praskiej Romuald Kamiński, Wojewoda 
Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam Struzik.

W dniu 13 sierpnia w kościele Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Wołominie odbyła się uroczysta 
Msza św. oraz koncert „W Duchu Niepodległej 
– Bohaterom 1920 roku” inaugurująca obchody 
100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Koncert sfi-
nansowany został ze środków z dotacji przeka-
zanej przez Instytut Muzyki i Tańca, którą pozy-
skało Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka.

W dniu 15 sierpnia w godzinach porannych 
uroczystej Mszy św. na terenie Sanktuarium 
w Ossowie przewodniczył abp Stanisław Gądec-
ki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

Fot. 10 Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r.
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Następnie odbył się Apel Poległych i złożenie 
wieńców na Cmentarzu Bohaterów 1920 r. przez 
oficjalne delegacje. Ze względów epidemiolo-
gicznych Msza św. oraz Apel Poległych transmi-
towane były online. W uroczystości wzięły udział 
liczne oficjalne delegacje polskie i zagraniczne 
na czele z Marszałkiem Sejmu RP Elżbietą Witek. 
Przebieg uroczystości koordynowało Starostwo 
Powiatowe w Wołominie.

W tym dniu na polach Ossowskich w ramach 
Pikniku Wojskowego pod patronatem Ministra 
Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka pojawi-
ło się wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Można było 
podziwiać sprzęt bojowy, uzbrojenie i umundu-
rowanie żołnierzy. Nie zabrakło również rekon-
struktorów historycznych. Członkowie Stowa-
rzyszenia Miłośników Kawalerii imienia 1. Pułku 
Ułanów Krechowieckich z Kobyłki przygotowali 
obozowisko 1920 r., zaprezentowali ułańskie 
stroje, broń oraz szarżę konną. Fot. 10 Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 

r.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”, 

którą przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego. Ekspo-
zycja przypomina najważniejsze fakty i postaci związane z historią bitwy 1920 roku.

W trakcie pikniku miała miejsce również premiera Banknotu Pamiątkowego „0 Euro” z grafiką na-
wiązującą do Bitwy Warszawskiej 1920 r. Powiat Wołomiński jest pierwszym samorządem powiato-
wym, który posiada swój pamiątkowy banknot. 

Przewidziano też sporo atrakcji dla dzieci. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli spróbować swo-
ich sił w tkaniu i kaligrafii oraz wziąć udział w warsztatach „Okopowy sanitariat”, dzięki któremu poznali 
pracę medyka na froncie 1920 roku. 

Podczas części artystycznej na scenie wystąpili uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego 
w Radzyminie oraz młodzież z międzyszkolnego Klubu AK Ziemi Radzymińskiej w programie artystycz-
nym „Uwierz Polsko”, a także Orkiestra Powiatu Wołomińskiego z Wojciechem Bardowskim oraz Anna 
Przybysz z zespołem Triodeon. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko z zespołem, który zaprezentował 
m.in. utwór „Legiony” pochodzący z filmu o tym samym tytule. Wydarzenia artystyczne na polach 
Ossowskich dofinansowane zostały ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA. Beneficjen-
tem środków było Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka.

W ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, z inicjatywy 
Starosty Adama Lubiaka zrewitalizowany został mur wokół Cmentarza Poległych, dzięki środkom po-
zyskanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Mogiły 
oraz obelisk na terenie cmentarza zostały poddane pracom konserwatorskim przez Instytut Pamięci 
Narodowej.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana 
Nasfeterów posiada bogaty księgozbiór naukowy (stan 
na 31.12.2020 r. - 44 442 woluminów). W ofercie znajdują 
się wydawnictwa popularnonaukowe, beletrystyka, re-
portaże, biografie, literatura dla dzieci, prasa i czasopisma 
specjalistyczne, płyty z filmami, audiobooki, a także książ-
ki z dużymi literami dla osób słabowidzących oraz specjal-
ne odtwarzacze książek mówionych dla osób starszych 
i niewidomych. Od stycznia do końca grudnia 2020 r. przy-
było ogółem 1 380 woluminów (w tym w ramach dotacji 
Organizatora – 1 005 woluminów za kwotę 34  738,68 zł, 
w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” 2020 – 241 woluminów za kwotę 8 750,00 zł, 
w ramach dochodu własnego – 93 woluminów za kwotę 
3 363,02 zł, w ramach darów od czytelników – 41 wolumi-

Fot. 11 Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Heleny i Stefana Nasfeterów

nów za kwotę 762,89 zł oraz 43 szt. audiobooków na kwotę 261,32 zł w ramach dotacji Organizatora. 
Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma: 12 tytułów i prasa otrzymana w darze: 

10 tytułów. Na koniec grudnia 2020 r., w bibliotece zarejestrowano 8 110 odwiedzin, wypożyczono 
w tym prolongowano 19 754 woluminów. Zarejestrowano 1 738 użytkowników, w tym 1 105 aktywnie 
wypożyczających.

Wykres 7 Zestawienie czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana 
Nasfeterów

Udostępnianie zbiorów od stycznia do 12 marca 2020 r. odbywało się zgodnie z regulaminem wypo-
życzalni i czytelni. Od 12 marca w związku z rozpowszechnianiem się COVID-19 zgodnie z zaleceniami 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starosty Wołomińskiego biblioteka była zamknięta 
dla czytelników. 

Działalność kulturalno-edukacyjna w 2020 roku:
• Premiera online filmu „Kadry Nasfeterów”,
• „Lokalność i świat. Spotkanie z reportażystą Ziemowitem Szczerkiem”,
• Ferie z wikingami – warsztaty dla dzieci i młodzieży,
• Pokaz filmu Janusza Nesfetera „Zbrodniarz i panna”,
• Konkurs literacki „Zasmakuj w Wołominie” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
• „Dobre książki z biblioteki Nesfeterów” – stała rubryka w „Wieściach Podwarszawskich” redagowana 

przez bibliotekę we współpracy z czytelnikami,
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• Pokaz filmu „Motyle” Janusza Nesfetera. Wydarzenie realizo-
wane w partnerstwie z Kinem „Kultura” w Wołominie pod pa-
tronatem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego,

• Obchody 90. rocznicy powstania pomnika „Obrońcom 
Ojczyzny” wystawa plenerowa poświęcona historii pomnika 
Obrońcom Ojczyzny,

• Wystawa poświęcona lokalnym bohaterom Bitwy Warszawskiej 
w bibliotecznej Izbie Pamięci „Oaza Wspomnień”,

• Narodowe czytanie „Balladyny”,
• Spotkanie online z Teresą Sadowską, autorką książki 

„Zdrowiej Polsko!”,
• „O niepodległość” wystawa pocztówek patriotycznych z ko-

lekcji Mariana Sałobodowskiego.

Fot. 12 Plakat wieczoru filmowego

Fot. 13 Informacja 
o rozbudowie Szpitala 

w Wołominie

3.3.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ

Wydział Planowania i Rozwoju przygotował wnioski o dofinansowanie w ramach których:
• Pozyskano środki w wysokości 37 679 724,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinan-

sowanie zadania pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań 
inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”. Okres realizacji za-
planowano na lata 2021-2023, a zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch nowych budynków usług 
zdrowia i administracji oraz technicznego tj.:

• Budynek A w zakresie „stanu surowego zamkniętego” wraz z instalacjami i wykończeniem pomiesz-
czeń technicznych niezbędnym do funkcjonowania budynku B.

• Budynek B wraz z wyposażeniem wymagającym montażu.
• Tunel komunikacyjny między budynkami A i B.
• Budynek Agregatorowni i Stacji Trafo.
• Zagospodarowanie terenu.
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• Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano środki w kwocie 21  600  000,00 zł 
na przebudowę oddziału okulistyki i części rehabilitacyjnej oddziału neurologii oraz apteki szpital-
nej, a także zakup wyposażenia i urządzeń: cyfrowego aparatu RTG, rezonansu magnetycznego i to-
mografu komputerowego do zakładu diagnostyki obrazowej. Planowany termin realizacji inwestycji 
marzec 2021 - luty 2022.

W 2020 roku ze środków Powiatu Wołomińskiego zostało przeprowadzonych szereg remontów 
wraz z doposażeniem w nowy sprzęt oddziałów szpitala: Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Ratunko-
wego oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej, Oddziału Neurologii (zakończenie w 2021 r.). Na ten cel zostało 
przeznaczonych ponad 10 mln złotych z budżetu Powiatu.

Fot. 14 Wyremontowane oddziały Szpitala Powiatowego w Wołominie

Fot. 15 Ambulans zakupiony ze środków Fundacji ORLEN

Sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, iż wiele instytucji zaangażowało się w walkę z koronawiru-
sem dając możliwość udziału w programach i projektach wspierających działania związane z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wsparciem dla osób poszkodowanych na sku-
tek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Dzięki temu powiat wołomiński mógł pozyskać środki na tę walkę.
• W kwietniu 2020 Powiat Wołomiński otrzymał darowiznę z Fundacji ORLEN w kwocie 437 713 zł 

na zakup specjalistycznego pojazdu do transportu pacjentów. Ambulans wraz z wyposażeniem 
w m.in.: nosze, respirator i defibrylator został przeznaczony do działań ratujących zdrowie i życie 
pacjentów, w szczególności do zapewnienia transportu osobom zakażonym wirusem SARS-CoV2. 
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Na koniec roku Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz Rada Powiatu Wołomińskiego mając na wzglę-
dzie działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjął decyzję 
o zakupie kolejnych dwóch nowych karetek transportowych wraz z wyposażeniem. Umowy z Wyko-
nawcą zostały podpisane w grudniu. Termin dostaw ustalono na koniec grudnia 2020 r i początek 2021 r. 
Środki w wysokości 750 154,44 zł na zakup pojazdów pochodziły ze środków własnych Powiatu.

• Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznał granty 
dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagro-
dzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu 
Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie w kwocie 47 754,35 zł i Domu Pomocy Społecznej w Zielonce 
w kwocie 40 281,81 zł. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej również przyznało granty na reali-
zację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. 
„Wsparcie dla Mazowsza”. Środki przeznaczone zostały na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla 
pracowników niemedycznych oraz zakupy rzeczowe m.in.: środki ochrony osobistej czy bezdotykowe 
stacje do dezynfekcji rąk. Łączna wysokość udzielonych grantów wyniosła 347 504,57 zł.

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił program „Pomoc osobom nie-
pełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych choroba-
mi zakaźnymi”. Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowa-
nym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami 
zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiato-
wych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatko-
we wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono 71 tabletów z oprogramo-
waniem MÓWik dla uczniów szkół specjalnych z Wołomina, Radzymina i Ostrówka mających problem 
w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Całkowity koszt wyniósł 95 001,50 zł z czego otrzymano 
50% refundacji. 

Stojąc przed wyzwaniem zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wołominie w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd Powiatu podjął szereg działań 
mających na celu m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej. 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z tym przygotował m.in.:
• wniosek w celu pozyskania środków z Fundacji PZU na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala 

w Wołominie. Z otrzymanej dotacji zakupiono i przekazano Szpitalowi lampę operacyjną, elektro-
kardiografy, cystoskopy diagnostyczne, wózek wielofunkcyjny, ssaki elektryczne wraz z podstawą 
jezdną,

• umowy i zlecenia na zakup środków ochronnych ze środków powiatu dla Szpitala w ramach walki 
z COVID-19. Zakupiono m. in.: kaniulę donosową Optiflow, rękawiczki nitrylowe, analizator parame-
trów krytycznych, butle tlenowe, hełmy do wentylacji oraz Venturi Flow Generator do hełmów, ma-
terac przeciwodleżynowy, maseczki FFP2, sprzęt medyczny w celu zwalczania, zapobiegania i prze-
ciwdziałania COVID-19, sprzęt do badań, płyn do dezynfekcji rąk, zestaw ochronny BIOVET 500X,

• umowy i zlecenia na zakup środków ochronnych i sprzętów dla Szpitala z dotacji Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego do walki z COVID-19. Zakupiono: kombinezon TYVEK CLASSIC, półmaski 
z zaworem FFP2. półmaska filtracyjna BIO-1 FFP3, półmaska przeciwpyłowa  z zaworem 3M, maski 
ochronne Valmy FFP2, kombinezon z polipropylenu Deltatek, kombinezon Tyvek, gogle maskpol, 
półmaski FFP3 z zaworem i filtrem, respirator Datex Engstrom, kardiomonitory z modułem transpor-
towym iM20, kardiomonitor modułowy Edan Elite V6 z modułem transportowym, respirator Hamil-
ton-G5 kliniczny,
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W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zrealizowane zostały niżej wymienione 
działania: 
1. Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej koordynował realizację programu „Powiatowa Szkoła 

Rodzenia” prowadzoną przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Łącznie, 
w okresie od lutego do października, z zajęć skorzystało 164 pary podzielone na 29 cykli szko-
leniowych w grupach po 5-8 par, w tym: Wołomin - 48, Ząbki - 18, Kobyłka - 28, Radzymin - 22, 
Tłuszcz - 12, Marki - 8, Zielonka – 9, Klembów - 9, Dąbrówka - 3, Poświętne – 3, Jadów – 2, Strachów-
ka - 2. Pełen cykl szkoleniowy z założenia składał się z 9 spotkań (7 dwugodzinnych i 2 trzygodzin-
nych), podczas których prezentowane były treści zgodnie z wcześniej opracowanym programem. W 
związku z pandemią zaistniała konieczność zmodyfikowania formy zajęć i liczebności grup o czym 
informowano zainteresowanych w maju 2020 r. Od czerwca po 2,5 miesięcznej przerwie, cykl szkole-
niowy został uruchomiony i składał się z 8 zajęć (ze względów epidemiologicznych i w trosce o zdro-
wie ciężarnych wykluczono 1 dwugodzinne zajęcia z fizjoterapeutą), a liczebność grupy zmniejszono 
do 5 par uczestniczących, aby zachować dystans między uczestnikami i wykładowcą. Ze względu 
na zakaz odwiedzin w szpitalu zajęcia polegające na zwiedzaniu traktuporodowego i oddziału po-
łożniczego realizowane były stacjonarnie w formie prezentacji slajdów i opisu słownego. Na reali-
zację Programu Powiat Wołomiński przeznaczył 80 000,00 zł, jednak ze względu na ograniczenia 
związane z epidemią nie wykorzystano całej kwoty (54 000,00 zł). Każdy cykl szkoleniowy kończono 
rozdaniem certyfikatów wydanych przez Starostę Wołomińskiego i Dyrektora Szpitala. Więcej in-
formacji na temat programu dostępne są na http://szpitalwolomin.pl/powiatowa-szkola-rodzenia/.

2. Koordynowano realizację przez Szpital zdrowotnych akcji profilaktycznych pod hasłem „Wykrywa-
nie i poradnictwo w zakresie profilaktyki chorób układu kostnego” – badanie poziomu witaminy 
D 3. Wszystkim, zbadanym osobom udzielono porad i wskazówek do dalszego postępowania, 
m.in. wskazano na suplementację witaminą D oraz konsultację u lekarza POZ. Zgodnie z założe-
niami programy profilaktyczne odbyły się w różnych gminach: W Jadowie - 70 osób, w Tłuszczu 
40 osoby, w Markach 71 osób, w Zielonce 63 osoby. Dwie akcji zdrowotne odbyły się w Szpitalu 
w Wołominie - łącznie uczestniczyło 96 osób. 

3. Koordynowano realizację przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działań ma-
jących na celu „Wczesne wykrywania cukrzycy i chorób metabolicznych” - promocja zdrowia pod 
względem prawidłowego sposobu odżywiania. Pacjent podczas całego cyklu miał możliwość sko-
rzystania z pomiaru: hemoglobiny glikowanej, ciśnienia, wagi, wzrostu, BMI przez wyspecjalizowa-
ny w tej dziedzinie zespół pielęgniarek. Pacjenci ze złymi wynikami badań zostali automatycznie 
przekierowani do lekarza diabetologa, celem edukacji i podjęcia dalszych działań. Pacjenci również 
korzystali z wizyt u dietetyka, który badał pacjentów profesjonalnym aparatem do analizy składu 
ciała. Przeprowadzone zostały 3 akcje w Przychodniach Specjalistycznych w Szpitalu. Łącznie z wi-
zyt lekarskich skorzystały 52 osoby, z edukacji diabetologicznej 119 osób, z porad dietetyka 19 osób. 
Badania hemoglobiny glikowanej zostało wykonane dla 114 osób. 

4. Koordynowano realizację przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie „Eduka-
cja młodzieży i  nauczycieli szkół w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Łącznie w szkoleniu 
edukacyjnym uczestniczyło 279 uczniów. Szkolenie miało na celu nauczenie młodzieży postępo-
wania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki me-
dycznej. Pierwsza część to zajęcia teoretyczne prowadzone równolegle z prezentacją dotyczą-
cą zasad udzielania pierwszej pomocy. W czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość 
przećwiczyć umiejętności na manekinach i sobie. Uczestnikami byli uczniowie wraz z opiekunami 
z trzech Zespołów Szkół: Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, Zespołu Szkół Specjalnych 
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im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Woło-
minie, Al. Armii Krajowej 38. 

5. Koordynowano realizację przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie akcji ,,Wcze-
sne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów 40-65 lat” Podczas wizyty pacjenci 
korzystają z konsultacji lekarskich wraz z badaniem echa serca, wykonaniem lipidogramu. Akcja 
miała na celu promocję zdrowia pod względem sercowo-naczyniowym. Wyjaśnienie i diagnostykę 
takich schorzeń jak: nadciśnienie tętnicze, arytmia, bóle w klatce piersiowej, astmę oskrzelową, 
drętwienie kończyn, Przebadano 46 osób pod względem konsultacji lekarskich wraz z badaniem 
echo serca, 52 osobom zbadano lipidogramem. Zespół pielęgniarek edukował i wydał materiały 
informacyjne 52 osobom.

Ideą wszystkich akcji była profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Organizując akcje brano pod uwagę 
dostępność pacjentów do poradni specjalistycznych w ramach umowy z NFZ, długość kolejki oczeku-
jących oraz potrzeby społeczne. 

Powiat Wołomiński realizuje dwie niezwykle ważne inwestycje z zakresu pomocy społecznej: bu-
dowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Obie inwestycje powstaną na terenie zakupionej w 2019 roku przez Powiat Wołomiński nieruchomo-
ści w Kobyłce przy ul. Poprzecznej 18. Wartość inwestycji wynosi ponad 10 mln złotych, z czego ponad 
4 mln zł to dofinansowanie ze środków zewnętrznych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Misją COM będzie świadczenie usług opiekuńczych i integracja osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz pomoc w ich usamodzielnieniu i powrocie do aktywności oraz dba-
nie o jak najlepszą kondycję społeczną, fizyczną i psychiczną. Opieką objętych będzie każdorazowo 
40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym. Zakończenie inwestycji zapla-
nowano w 2022 roku.

Natomiast dla funkcjonującego obecnie w Wołominie ŚDS zmiana siedziby pozwoli na poprawę wa-
runków funkcjonowania placówki oraz rozwój działalności. Z usług ŚDS korzystają osoby wymagające 
wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, w zaspokajaniu potrzeb życiowych, wy-
magające postępowania rehabilitacyjnego, ukierunkowanego na powstrzymywanie regresji powodo-
wanej chorobą psychiczną, na poprawę jakości życia, wyrażającej się w miarę samodzielnym funkcjo-
nowaniem i integracją społeczną z otoczeniem. Realizacja inwestycji nastąpi do końca 2021 roku.

Fot. 16 Wizualizacja Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
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3.3.3 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGO-
WEJ ORAZ POPRAWA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Bieżące utrzymanie dróg oraz ich remonty
Powiat Wołomiński administruje 402,998 km dróg powiatowych, które przebiegają przez teren 

12 gmin tj.:
• Gmina Wołomin   32,7 km
• Gmina Radzymin   68,547 km
• Gmina Klembów   28,8 km
• Gmina Jadów   63,098 km
• Gmina Tłuszcz   45,272 km
• Gmina Poświętne   44,02 km
• Gmina Zielonka   4,050 km
• Gmina Kobyłka   14,348 km
• Gmina Ząbki   9,050 km
• Gmina Strachówka   41,405 km
• Gmina Dąbrówka   48,378 km
• Gmina Marki   3,330 km

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontu były zlecane firmom zewnętrz-
nym lub realizowane przez pracowników Wydziału Dróg Powiatowych.
1. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kazimierza Wielkiego w Kobyłce o długości 760 mb.
2. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Dąbrowica-Międzyleś w gm. Poświętne o długości 900 mb.
3. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Poświętne-Krubki Górki w gm. Poświętne o długości 850 mb.
4. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Borki-Jadwisin, gm. Jadów o długości 300mb. 
5. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Wójty-DK 50 w gm. Jadów o długości 1 400 mb.
6. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Dręszew-Marianów w gm. Dąbrówka o długości 630 mb.
7. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Kury-Sulejów w gm. Jadów o długości 1 600 mb.
8. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Kury-Stryjki w gm. Jadów o długości 1 300 mb.
9. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Ząbki, ul. Kolejowa o długości 100 mb.
10. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku DW636-Postoliska w gm. Tłuszcz o długości 850 mb.
11. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Chrzęsne-Sulejów w gm. Tłuszcz o długości 1 350 mb.
12. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Jaźwie w gm. Tłuszcz o długości 1 100 mb.
13. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Mokre-Łosie w gm. Radzymin o długości 1 900 mb.
14. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Borki-Ruda w gm. Radzymin o długości 830 mb.
15. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Sieraków-Słupno w gm. Radzymin o długości 100 mb.
16. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Dobczyn-DW634 w gm. Klembów i Wołomin o długości 

850 mb.
17. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Piaski w gm. Strachówka o długości 1 100 mb.
18. Wykonanie remontu ronda im. Jana Pawła II w Wołominie – frezowanie nawierzchni, ułożenie 

warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej, ścieki przykrawężnikowe oraz nakładka bitumiczna.
19. Wbudowano 145 ton masy na zimno celem naprawy (wypełnienia) ubytków nawierzchni bitumicz-

nych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni ok. 1 450 m2 dla potrzeb poprawienia przejezd-
ności ruchu kołowego.

Fot. 17 Prace z zakresu bieżącego utrzymania 
dróg
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20. Wbudowano 67 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu (recykler) 
dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni bitumicznych o pow. ok. 670 m2.

21. Wykonano zalewanie masą zalewową złączy technologicznych nowych nawierzchni dróg powiato-
wych na długości 13,55 km.

22. Wykonano odtworzenie/oczyszczenie rowów przydrożnych, o łącznej długości 3,68 km.
23. Wykonano 36 przepustów drogowych na ławie betonowej o średnicy Ø 400, Ø 600 wraz ze ścian-

kami czołowymi.
24. Wykonano 8 wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych.
25. Wykonano regulację 31 włazów kanałowych, w 6 przypadkach zaistniała konieczność wymiany 

włazów kanałowych pełnożeliwnych D4OO.
26. Wykonano utwardzenie drogi powiatowej 

nr 4331W w Jaźwiu gmina Tłuszcz o długości 
570 mb. destruktem, grubość warstwy po za-
gęszczeniu śr. 15 cm.

27. Wycięto 114 szt. drzew suchych lub zagra-
żających bezpieczeństwu ruchu, rosnących 
w pasie drogowym.

28. Wykonano nasadzenia młodych drzewek 
w pasie dróg powiatowych w ilości 77 szt.

29. Prowadzono podcinanie pielęgnacyjne drzew 
rosnących w pasie dróg powiatowych, jak rów-
nież usuwano obumarłe gałęzie, nadłamane lub 
wchodzące w kolizje z obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami technicznymi.

30. Po przeprowadzonych podcięciach pielęgnacyjnych drzew prowadzono uprzątnięcie pasa drogo-
wego poprzez zrąbkowanie gałęzi rębakiem spalinowym.

31. W celu poprawienia geometrii dróg poprzez wyrównanie kolein, a także zapewnienia lepszego od-
wodnienia dróg, prowadzono mechaniczne profilowanie nawierzchni nieutwardzonych wraz z wało-
waniem, które obejmowało zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych jezdni gruntowych równiarką 
samojezdną i walcem stalowo-gumowym w następujących miejscowościach:
• Strachów-Kukawki   gm. Jadów
• Jadów kier. Dębe Małe  gm. Jadów
• ul. Ekologiczna   gm. Radzymin
• Kozia Góra    gm. Radzymin
• Staropole    gm. Radzymin
• Krawcowizna do DK nr 50  gm. Strachówka
• Grabszczyzna-Paluchy  gm. Strachówka

32. W zakresie prowadzonych robót utrzymaniowych w 2020 r. wykonano: pozimowe oczyszczanie 
dróg na długości 116,91 km oraz zamiatanie ulic miejskich na długości 240,20 km.

33. Pozimowe oczyszczanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 414 239 m2.
34. Zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 813 489 m2.
35. Prowadzono w 2020 r. systematyczne oczyszczanie ze śmieci dróg powiatowych w granicach pasa 

drogowego.
36. Wykonano pobocza z destruktu przy odcinkach nakładek bitumicznych położonych siłami własny-

mi Wydziału Dróg Powiatowych na długości 14,58 km.

Fot. 18 Prace pielęgnacyjne
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37. Prowadzono wykaszanie trawy z poboczy, 
skarp i rowów,

38. Utrzymywano drogi w okresie zimowym wy-
konując płużenie i posypywanie dróg powiato-
wych mieszanką piaskowo-solną na terenie 12 
gmin.

39. Prowadzono konserwację 12 punków sygna-
lizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg 
powiatowych.

40. Wykonano oznakowanie poziome dróg powia-
towych o łącznej powierzchni 45 106,30 m2.

41. Ustawiono nowe i uzupełniono brakujące (zu-
żyte, zniszczone lub skradzione) znaki drogowe 
w ilości 312 szt.

42. Oczyszczano i udrożniano sieci kanalizacji deszczowej: o średnicy Ø 200 na długości 1 503 mb., 
o średnicy Ø 300 na długości 551 mb., o średnicy Ø 400 na długości 195 mb., o średnicy Ø 500 
na długości 149 mb., o średnicy Ø 600 na długości 72 mb., o średnicy Ø 800 na długości 70 m.

43. Oczyszczono 1 484 szt. wpustów ulicznych.
44. Oczyszczono 60 szt. studni chłonnych.
45. Oczyszczono 114 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych.
46. Oczyszczono 19 szt. separatorów.
47. Wykonano przekładki zdeformowanej kostki brukowej na chodnikach dla pieszych o łącznej po-

wierzchni 460 m2.
48. Wykonano drenaż francuski z dwiema studniami chłonnymi Ø 1  200 dla odwodnienia placu 

Zespołu Szkół przy ul. Legionów w Wołominie. W zakresie zadania wykonano połączenie chodni-
ka z kostki brukowej na dł. ok. 40 m. Cały teren zdeformowanej powierzchni został zniwelowany, 
a po dowiezieniu ziemi posiano trawę.

49. W miejscowości Poświętne wykonano dwa zjazdy, ustawiono krawężnik, obrzeże chodnikowe oraz 
ułożono kostkę brukową, chodnik dla pieszych o łącznej dł. ok. 45 mb. Dodatkowo po drugiej stro-
nie jezdni opuszczono krawężnik i kostkę umożliwiając zjazd wózkami na powstałe przejście dla 
pieszych. 

50. W miejscowości Ząbki na ul. Kochanowskiego wykonano tymczasowy peron autobusowy z płyt 
typu MON.

51. W miejscowości Wolica Gmina Radzymin po intensywnych opadach deszczu odtworzono skarpę 
korony drogi, która uległa wymyciu stwarzając zagrożenie dla ruchu. Naprawiono również frag-
ment uszkodzonej nawierzchni bitumicznej.

52. Wykonano wymianę i uzupełnienie podbudowy drogi uszkodzonej po intensywnych opadach desz-
czu na powierzchni ok. 40 m2 wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni bitumicznej w miejscowości 
Warmiaki gmina Strachówka.

53. Wykonano zrzut wody odbierając ją z drenażu francuskiego z terenu Pałacu w Chrzęsnem do rowu 
drogowego wykonując przepust i odmulenie rowu na długości ok. 120 mb. Skarpy ulotu i wylotu 
przepustu obrobiono kamieniem polnym.

54. Część pracowników wydziału brała intensywny udział w przygotowaniach do Obchodów 100-lecia Bi-
twy Warszawskiej 1920 r. wykonując prace związane z zapewnieniem informacji (wieszanie bane-
rów), bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie czasowe) i estetyki terenu obchodów (koszenie, podci-
nanie gałęzi, uprzątnięcie terenu, ustawienie mostków przekładka chodnika z kostki brukowej itp.)

Fot. 19 Prace związane z wykonaniem nakładki i poboczy
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55. Ustawiono bariery zabezpieczające na długości rowu w pasie ul. Poniatowskiego w Kobyłce.
56. W celu zlikwidowania dużej zastoiny wody na ul. Weteranów w Radzyminie wykonano przyłączenie 

dwóch wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji.
57. Udrożniono istniejące przepusty w drogach powiatowych o łącznej długości 0,114 km.

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 roku
1. Budowa chodnika w msc. Miąse, gm. Tłuszcz 

– w ramach zadania wykonano nowy chodnik 
na (szerokość 3,0) na długości 263,3 m z do-
puszczeniem ruchu rowerowego (wykonany 
z kostki brukowej betonowej) oraz wykonano 
zjazdy od posesji z kostki brukowej betonowej. 
Całkowity koszt inwestycji – 156 697,95 zł. 

2. Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów w ra-
mach zadania wykonano nową konstrukcję 
nawierzchni drogi wraz z nową nawierzchnią 
asfaltową na odcinku ok. 1 500 m, przebudo-
wę urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci teletechniczne i energetyczne, wodociągowe 
wraz z robotami towarzyszącymi wraz z wykonaniem wyniesionego odcinka drogi na wjeździe do 
miejscowości Starowola. Koszty poniesione w 2020 roku – 1 580 563,43 zł. Całkowity koszt zadania: 
2 530 563,43 zł

3. Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów. Wykonano 
nakładkę bitumiczną na odcinku o długości 1 700 mb. Koszty poniesione w 2020 r. – 228 126,18 zł.

4. Montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej 1811W w ul. Opolskiej w msc. Nowe Załubice – wy-
konano bariery ochronne na odcinku o długości 459 mb. Koszty poniesione w 2020 r. – 60 154,38 zł. 

5. Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrów-
ka gm. Dąbrówka. Koszt zadania – 418 138,74 zł.

6. Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Listopada w Postoliskach gm. Tłuszcz – zakup materiałów 
potrzebnych do remontu przepustu. Koszty poniesione w 2020 r. – 17 160,96 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza 
do granic adm. miasta Ząbki. W ramach zadania przewidziano wykonanie przebudowy drogi obej-
mujące: budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo–rowerowego, nową nawierzchnię jezdni, 
odwodnienie drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu. Koszty poniesione w roku 2020 – 880 015,32 zł. 
Całkowity koszt zadania - 1 336 496,88 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w 
msc. Białki gm. Tłuszcz. Wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej w opornikach dro-
gowych na odcinku długości 480 mb. Koszty 
poniesione w roku 2020 – 223 032,51 zł.

9. Remont drogi powiatowej Nr 4356W na odcin-
ku od drogi powiatowej Nr 4303W (ul. Wetera-
nów) do wiaduktu kolejowego gm. Radzymin. 
W tym: nowa nawierzchnia jezdni o powierzch-
ni 5 284 m2, szerokość 9,0-12,0 m, regulacja 
wpustów ulicznych 12 szt., regulacja studni 
7 szt., korekta terenu 1 260 m2, odtworzenie 

Fot. 20 Wykonanie nakładki w msc. Starowola

Fot. 21 Rozbudowa drogi na odcinku Wola Rasztowska
-Zwierzyniec
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rowów 83 mb. Koszty poniesione w roku 2020 – 370 225,70 zł.
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc 

Zwierzyniec, gm. Radzymin. W ramach zadania wykonane zostaną ciąg pieszo–rowerowy, odwodnienie, 
jezdnia z betonu asfaltowego, dokumentacja geotechniczna. Koszty poniesione w 2020 roku – 3 225 727,54 
zł. Całkowity koszt zadania: 5 948 311,96 zł.

Wykonane dokumentacje projektowe
1. Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz. Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek 

drogi powiatowej nr 4320W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 w Kozłach do granicy 
gm. Tłuszcza z gminą Dąbrówka, tj. odcinek ok. 0,8 km, dodatkowo wykonano podziały działek. 
Koszty poniesione – 98 922,74 zł (z czego w 2020 r. wydatkowano: 67 814,74 zł).

2. Dokumentacja budowy parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 
dok. projektowa. Koszty poniesione w roku 2020 – 53 935,50 zł.

3. Projekt budowy miejsc obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W. Koszty poniesione 
w roku 2020 – 72 692,20 zł.

4. Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa od nowe-
go ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz. Za-
kres opracowywanej dokumentacji technicz-
nej obejmuje odcinek o długości około 200 mb. 
W  ramach zadania zostaną zaprojektowane: 
wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez 
wykonanie nakładki bitumicznej, kładka pieszo
-rowerowa, odwodnienie. Koszty poniesione 
w 2020 roku – 55 780,00 zł. Całkowity koszt za-
dania – 105 780,00 zł.

5. Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni 
i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin w ra-
mach zadania przewidziano wykonanie do-
kumentacji projektowej dla rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4303W obejmującej wykonanie 
budowy ciągu pieszo–rowerowego, elemen-
tów bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowej nawierzchni drogi oraz odwodnienie w postaci rowów 
przydrożnych oraz przewidziano przebudowę urządzeń sieci elektrycznych, teletechnicznych, mapy 
podziałowe. Koszty poniesione w roku 2020 - 70 000,00 zł. Całkowity koszt zadania - 192 870,15 zł.

6. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów. W ramach wy-
konywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu 
pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. 
Koszty poniesione w roku 2020 – 61 807,50 zł. Całkowity koszt zadania – 131 917,50 zł.

7. Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Dworcowa 
na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów. W ramach wykonywanej dokumen-
tacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, 
odwodnienia drogi, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę urządzeń kolidują-
cych z zakresem rozbudowy. Koszty poniesione w roku 2020 – 38 130,00 zł. Całkowity koszt zadania 
– 92 316,42 zł.

8. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki - mapy podziałowe 
– 9 840,00 zł.

Fot. 22 Przebudowa mostu w msc. Wójty
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9. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka – zakres opracowania obejmuje 
odcinek km 0+053,00 do 0+560,00, polegający na budowie chodnika z zatokami autobusowymi 
w pasie drogi powiatowej. Koszty poniesione w 2020 roku – 48 280,00 zł. Całkowity koszt zadania 
– 167 280,00 zł.

Ponadto Wydział Dróg Powiatowych realizował zadania, które będą kontynuowane w roku 2021. 
Należą do nich:
1. Przebudowa mostu w Wójtach – w ramach 

zadania wykonano rozbiórkę istniejącego 
mostu i budowę nowego wraz z wykona-
niem regulacji koryta rzeki w obrębie mostu.

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W pn. 
Przebudowa mostu w Zawadach na drodze 
powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin. Kosz-
ty poniesione w roku 2020 – 1 517 733,16 zł.

3. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej 
w ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej, 
gm. Wołomin – wprowadzono wykonawcę 
na teren budowy. Koszty poniesione w roku 
2020 - 0 zł.

4. Budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Wołominie.

5. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W 
- ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma, gm. Radzymin.

6. Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce – w ramach zadania przewidziano wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej, regulacja chodników i odwodnienia drogi. Poniesione koszty w 2020 r. 
– 22 140,00 zł. 

7. Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
636, gm. Klembów. Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4335W 
od okolic działki nr 50 tj. 550-600 mb., dodatkowo podział nieruchomości. Koszty poniesione 
w 2020 roku – 7 995,00 zł. 

8. Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku 
szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne. W ramach wykonywanej dokumenta-
cji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, 
odwodnienia drogi, zatok autobusowych i oświetlenia drogi. Koszty poniesione w roku 2020 
– 60 823,00 zł.

9. Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrzęsnego) gm. Jadów. Zakres opra-
cowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 2 100 m, w tym wzmocnienie 
istniejącej nawierzchni w formie nakładki, chodnik/ciąg pieszo jezdny, odwodnienie.

10. Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiato-
wych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz. W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę 
skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4329W i 4331W obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo 
rowerowego, odwodnienia drogi, zatok autobusowych.

11. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin. 

Fot. 23 Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce
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W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykona-
nie: chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, przebudowę urządzeń kolidujących 
z zakresem rozbudowy. Koszty poniesione w roku 2020 – 43 904,36 zł.

12. Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) 
gm. Radzymin. Koszty poniesione w roku 2020 – 26 000,00 zł.

13. Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz. Zakres opracowania obej-
muje wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dot.  przebu-
dowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4329W na odcinku ul. Perłowej od skrzyżowania z ulicą 
Sasanki do skrzyżowania ulicy Perłowej z ulicą Irysową (ze skrzyżowaniem) w msc. Pólko gm. Tłuszcz.

14. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, 
gm. Kobyłka. Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4352W od gra-
nicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej w Kobyłce, tj. odcinek ok. 1,3-1,4 km (długość 
drogi) wraz z odcinkiem (ew. odcinkami) niezbędnym do wykonania zrzutu wody z projektowanej 
kanalizacji deszczowej. Koszty poniesione w 2020 roku – 9 800,00 zł.

15. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława 
Chrobrego oraz na odcinku ul.  Starej w Kobyłce – zakres opracowania obejmuje wykonanie doku-
mentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od skrzyżowania ulic Kazimierza 
Wielkiego z ulicą Radzymińską do skrzyżowania ulicy Starej z ulicą Poziomkową gm. Radzymin. 
Odcinek ok 4 080 m. Koszty poniesione w 2020 roku – 151 905,00 zł.

16. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy admini-
stracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka. Koszty poniesione w 2020 roku – 10 000,00 zł.

17. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką 
Rządzą, Stare Załubice gm. Radzymin. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewi-
dziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie 
obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2020 – 28 851,00 zł.

18. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin.
19. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Koszty poniesione 

w roku 2020 – 67 035,00 zł.
20. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach. Zakres opracowywanej 

dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1 500 mb. W ramach zadania zosta-
ną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, 
oddzielny chodnik/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących 
mediów. Koszty poniesione w 2020 roku – 11 070,00 zł.

21. Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole 
podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka. Koszty poniesione w 2020 roku – 6 000,00 zł.

22. Projekt ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska 
do msc. St. Kraszew, gm. Klembów. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje od-
cinek o długości 2 685 mb., na którym zostanie wykonana regulacja pasa drogowego, chodnik/ciąg 
pieszo-jezdny, odwodnienie, nakładka bitumiczna, mapy podziałowe.

23. Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka. W ramach wykonywanej 
dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowe-
rowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę urządzeń 
kolidujących z zakresem rozbudowy. Koszty poniesione w roku 2020 – 47 316,87 zł.

24. Przebudowa ulic Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach. Doświetlenie przejść dla pieszych w celu 
poprawy bezpieczeństwa - Szpitalna w Ząbkach.
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25. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Batorego w ciągu drogi powiatowej 4363W 
na odcinku od granicy Powiatu Wołomińskiego do ul. Wyspiańskiego oraz zaprojektowanie sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Wyspiańskiego. Zakres opracowywanej dokumen-
tacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1 150 mb. W ramach zadania zostaną zapro-
jektowane: chodnik/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-jezdny, sygnalizacja świetlna. Koszty poniesione 
w 2020 roku – 9 225,00 zł.

26. Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz. Zakres 
opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i ścieżką ro-
werową.

27. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne. 
Koszty poniesione w 2020 roku – 350 750,61 zł.

28. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą 
msc. Wolica. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiór-
ki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulacje koryta rzeki, doświetlenie 
obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2020 – 80 000,00 zł.

29. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, 
gm. Radzymin. W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmu-
jącą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, przebudowę obiektu mostowego, budowę kładki pieszo-rowerowej nad 
rzeką, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Koszty poniesione w roku 2020 
– 98 978,70 zł.

30. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu 
nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów. W ramach wykonywanej dokumentacji 
projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową no-
wego, doświetlenie obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2019 – 25 122,75 zł.

31. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 
100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. W ramach zadania wykonane zostaną 
ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie, nawierzchnia, przebudowa kolidujących mediów, nadzór in-
westorski, mapy podziałowe. Koszty poniesione w 2020 roku – 5 805 200,00 zł.

32. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 
w Gminie Wołomin do msc. Ręczaje Polskie w gminie Poświętne. W ramach zadania przewidziano 
rozbudowę drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejsco-
wości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 obejmującą: przebudowę istniejących chodników, 
budowę ciągu pieszo-rowerowego, wymianę nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, 
zjazdów i oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie stałej organizacji ru-
chu. Koszty poniesione w 2020 roku – 12 615 667,89 zł.

33. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad 
rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej prze-
widziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulacje 
koryta rzeki, doświetlenie obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2020 – 32 000,00 zł.

34. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W 
do działki 276/1 Klembów. Koszty poniesione w roku 2020 – 0 zł

35. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską 
w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka. Koszty 
poniesione w roku 2020 – 3 853 425,62 zł.
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36. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W wraz z rozbiórką i budową 2 mostów w msc. Borzymy 
gm. Jadów. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki 
istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulacje koryta rowów melioracyjnych, 
doświetlenie obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2020 – 62 760,00 zł.

37. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad 
rzeką Czarną w msc. Krubki-Górki gm. Poświętne. W ramach wykonywanej dokumentacji projek-
towej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, 
doświetlenie obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2020 – 34 642,95 zł.

38. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu 
nad linią kolejową nr 10, gm. Radzymin. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewi-
dziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie 
obiektu mostowego, przebudowę odcinka drogi. Koszty poniesione w roku 2020 – 30 750,00 zł.

39. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda 
– Wołomińska-Załuskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz nr 4361W (ul. Sasina) na odcinku 
od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin – dokumentacja zamien-
na. Koszty poniesione w roku 2020 – 5 000,00 zł.

40. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową 
DP 4343W w msc Zawiszyn gmina Jadów. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obej-
muje przebudowę skrzyżowania na czterowlotowe, budowę chodnika, budowę odwodnienie drogi.

41. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4337 na odcinku od ronda w Starym 
Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej 
obejmuje odcinek o długości około 2 000 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmoc-
nienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ścieżka 
rowerowa/ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów.

42. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda 
(działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budo-
wy chodnika na długości około 2 400 mb. Koszty poniesione w 2020 roku – 29 518,77 zł. 

43. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc. Ruda-Rejen-
tówka, gm. Radzymin. Zakres opracowania obejmuje odcinek Ruda Rejentówka od końca opraco-
wania TMP (od działki 298/2 w Rudzie do końca terenu zabudowanego w Rejentówce) ok. 2,3 km. 
Koszty poniesione w 2020 roku – 53 209,80 zł.

44. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse-Kury
-Sulejów-DW 636.

45. Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycz-
nymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego.

46. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej 
nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka. Zakres opracowywa-
nej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości ok 5 000 mb., w tym wzmocnienie na-
wierzchni, ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolizji.
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Tabela 61 Długość wybudowanych chodników oraz ścieżek rowerowych

*ścieżka o długości 4617 mb. przy ul. Weteranów w Radzyminie, została wybudowana przez gminę Radzymin z finansowym wsparciem 
Powiatu Wołomińskiego w kwocie 1 100 000 zł.

RODZAJ WYBUDOWANEJ INFRASTRUKTURY 2018 2019 2020

Chodnik [mb.] 5 598,5 9 316,53 664

 Ścieżka rowerowa [mb.] 535 6 171* 216

Ścieżki pieszo-rowerowe [mb.] - - 3 095

Zakupy inwestycyjne Wydziału Dróg Powiatowych
1. Zakup traktorka na potrzeby bieżącego utrzymania dróg za kwotę 19 300,00 zł.
2. Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg za kwotę 7 500,00 zł. 

Dotacje inwestycyjne 

Udzielone:
1. Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy 

Sosnowej i Kościuszki. Kwota przyznanej w 2020 roku dotacji: 700 000,00 zł.
2. Dotacja celowa dla gminy Dąbrówka. Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc. Kuligów 

gm. Dąbrówka. Kwota przyznanej w 2020 roku dotacji: 7 000,00 zł.
3. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa 

i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzymińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka. 
Kwota przyznanej w 2020 roku dotacji: 5 000,00 zł.

W ramach przygotowanych przez Wydział Planowania i Rozwoju wniosków pozyskano dofinansowanie:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania 
w m. Zwierzyniec
Wartość projektu - 5 948 311,96 zł. 
Kwota dofinansowania – 4 443 637,00 zł. 
Źródło: Fundusz Dróg Samorządowych 
Realizacja zadania: sierpień 2019 r. - sierpień 2020 r. 
Efekty rzeczowe wykonane: 1 592,50 mb. jezdni, 53,3 mb. chodnika, 
1 555,10 mb. pobocza gruntowego, 1 576,10 mb. ścieżki rowerowej. 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu 
ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin, powiat wołomiński
Planowana wartość zadania – 12 101 121,98 zł. 
Przyznane dofinansowanie – 9 680 897,00 zł 
Źródło: Fundusz Dróg Samorządowych 
Realizacja zadania: wrzesień 2019 r. – sierpień 2021 r. 
Zakładane efekty rzeczowe: 2 887,59 mb. jezdni, 4 964,18 mb. chodników, 811 mb. poboczy.
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3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne 
Wartość projektu – 20 981 493,92 zł. 
Kwota dofinansowania – 16 785 195,00 zł. 
Źródło: Fundusz Dróg Samorządowych 
Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 18.11.2019 r. 
Realizacja zadania: październik 2019 r. - lipiec 2021 r. 
Zakładane efekty rzeczowe: 7 618,40 mb. jezdni, 5 688,46 mb. chodników, 8 899,76 mb. poboczy.

4. Rozbudowa DP 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżo-
wania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka
Wartość projektu 7 425 166,20 zł.
Kwota dofinansowania 5 197 616,34 zł.
Źródło: Fundusz Dróg Samorządowych
Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 13 sierpnia 2020 r. 
Realizacja zadania: czerwiec 2020 r. – sierpień 2021 r. 
Zakładane efekty rzeczowe: 1 863,90 mb. jezdni, 2 010,47 mb. chodników, 1 650,69 mb. poboczy.

5. Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne 
do granicy powiatu wołomińskiego
Wartość projektu 11 068 284,02 zł.
Kwota dofinansowania 7 747 798,81 zł.
Źródło: Fundusz Dróg Samorządowych.
Umowa podpisana w dniu 13.08.2020 r. 
Zakładane efekty rzeczowe: 2 568,98 mb. jezdni, 361,5 mb. chodników, 4 034,96 mb. poboczy, 
2 201,48 mb. ścieżek rowerowych.

6. Rozbudowa DP nr 4306W w ramach inwestycji pn. „Przebudowa mostu w Zawadach na DP 
nr 4306W, gm. Radzymin”
Wartość projektu 4 599 765,55 zł.
Kwota dofinansowania 3 219 835,88 zł.
Źródło: Fundusz Dróg Samorządowych
Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 24 listopada 2020r. 
Realizacja zadania: wrzesień 2020 r. – sierpień 2021 r. 
Zakładane efekty rzeczowe: 86 mb. jezdni, 62,5 mb. chodników, 63,25 mb poboczy.

7. Rozbudowa drogi powiatowej 4344W w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na drodze 
powiatowej 4344W w miejscowości Wójty, gm. Jadów”
Wartość projektu 2 495 903,93 zł.
Kwota dofinansowania 1 244 434 zł.
Źródło: rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa
Informacja Ministra Finansów ST8.4751.6.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. o zapewnieniu finansowania. 
Realizacja zadania sierpień 2020 r. - czerwiec 2021 r. 
Efekty rzeczowe: długość mostu wraz dojazdami 68 mb.
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8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Białki, gm. Tłuszcz 
Wartość projektu 223 032,51 zł. 
Kwota dofinansowania 100 000,00 zł. 
Źródło: budżet Województwa Mazowieckiego.
Realizacja zadania: wrzesień-październik 2020 r. 
Efekty rzeczowe: 480 mb. jezdni.

9. Rozbudowa DP 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie
Wartość projektu: 5 990 704,26 zł. 
Wniosek o dofinansowanie do FDS złożono w dniu 10 sierpnia 2020 r. 
W dniu 21 grudnia 2020 r. wpłynęła informacja o umieszczeniu zadania na liście zadań powiatowych
rekomendowanych do dofinansowania.

10. Rozbudowa DP 4366W ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce, Powiat Wołomiński.
Wartość projektu: 8 788 493,77 zł. 
Wniosek o dofinansowanie do FDS złożono w dniu 10 sierpnia 2020 r. 
W dniu 21 grudnia 2020 r. wpłynęła informacja o umieszczeniu zadania na liście zadań powiatowych
rekomendowanych do dofinansowania.

Transport zbiorowy
W roku 2020 kontynuowano realizację tzw. „Wspólnego biletu” w zakresie zapewnienia transpor-

tu zbiorowego w ramach przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska-Zagościniec, 
Warszawa Śródmieście-Zagościniec. 

Fot. 24 Linia przewożąca pasażerów na trasie Radzymin-Klembów-Karolew
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Umowa z Gminami została zawarta w dniu 17.12.2019 r. na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. 
Porozumienie z m. st. Warszawą zawarto w dniu 31.12.2019 r. z okresem obowiązywania do dnia 
31.12.2024 r.

Rola powiatu opiera się na koordynacji współpracy z ZTM oraz wspólnym rozliczaniu kosztów funk-
cjonowania Porozumienia. Koszty ponoszone przez gminy Zielonka, Kobyłka, Wołomin oraz Powiat Wo-
łomiński wynikają z algorytmu przyjętego w 2019 r. W 2020 r. na mocy Aneksu nr 2 z dnia 09.12.2020 r. 
koszt funkcjonowania oferty Wspólny Bilet na obszarze powiatu w gminach Zielonka, Kobyłka i Wołomin 
wyniósł łącznie 8 052 542,00 zł. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Powiat Wołomiński organizował przewozy 
osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Radzymin-Klembów-Ostrówek przy 
wsparciu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicz-
nej. Linia  przebiegała przez miejscowości: Radzymin-Dybów Kolonia-Stary Kraszew-Nowy Kraszew
-Dobczyn-Pasek-Klembów-Ostrówek. Stawka za wozokilometr wyniosła 3,04 zł brutto. Kwota uzy-
skanej  dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej wyniosła 75 917,29 zł. Przewozy wykonywano od poniedziałku do piątku oprócz świąt  w dni 
nauki szkolnej po 5 kursów dziennie zaś  w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świą-
tecznych po 3 kursy dziennie.

W dniu 30 grudnia 2020 r. podpisano umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego w ramach powiatowych przewozów pasażerskich  na nowo utworzoną linię komunika-
cyjną Radzymin-Klembów-Karolew na rok 2021.
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3.3.4 ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
           W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM  

W 2020 Powiat Wołomiński otrzymał dotację w wysokości 100 000,00 zł od Wojewody Mazowiec-
kiego z „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” na zadanie pn. „Bezpieczny pieszy na przejściach w powie-
cie wołomińskim”, na wyposażenie 10 przejść dla pieszych w dodatkowe oświetlenie, znaki poziome 
i/lub pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach. W celu podniesienia 
poziomu świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i na przejściach 
dla pieszych wśród uczniów szkół podstawowych ze środków własnych powiatu zrealizowano dzia-
łania miękkie tj.; warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV-VI, przeprowadzenie symulacji wypadku 
z udziałem rowerzysty, aktualizacja i wydruk zbioru informacji pn. „Trampki albo rower, czyli wielka 
sztuka małych podróży” oraz zakup elementów odblaskowych, które zostały przekazane szkołom na 
terenie powiatu. Został nagrany materiał szkoleniowy służący jako element edukacyjny, który został 
umieszczony na powiatowym kanale YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=fAj-
nbuBWM0E&ab_channel=StarostaWo%C5%82omi%C5%84ski. Całkowita wartość projektu wyniosła 
168 718,23 zł.

Fot. 25 Działania zrealizowane w ramach projektu pt. „Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie 
wołomińskim”

W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych, łącznie doświetlono 
32 przejścia dla pieszych za kwotę 263 938,31 zł. Oprócz wykonanych, zaplanowana jest również konty-
nuacja doświetlania przejść w 2021 roku. 
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GMINA LOKALIZACJA 

Dąbrówka 
m. Cisie 

m. Kuligów przy drodze do placu zabaw 

Kobyłka 

ul. Napoleona

ul. Szeroka (przy sklepie spożywczym)

ul. Załuskiego (przy Żabce)

ul. Zagańczyka/Marecka

ul. Zagańczyka

Marki ul. Fabryczna 

Poświętne 
m. Zabraniec

m. Ręczaje Nowe 

Radzymin 

ul. Wyszyńskiego w m. Dybów

ul. Wróblewskiego róg ul. Wycinki

ul. Korczaka:

ul. Mazowiecka

Tłuszcz

ul. Wiejska

m. Stryjki

m. Dzięcioły ul. Szafi rowa

ul. Warszawska,

ul. Przemysłowa

Wołomin 

Al. Armii Krajowej (przy ZSE)

Al. Armii Krajowej (pomiędzy Laskową a SP2)

Al. Armii Krajowej

ul. Sasina przy azylu (rejon ul. Kobyłkowskiej)

ul. Wileńska przy MDK (rejon ul. Mariańskiej

ul. Wileńska przy ul. Miłej (pawilony)

skrzyżowanie ulic Gdyńskiej i Piłsudskiego

m. Helenów, ul. Boryny

Tabela 62 Lista doświetlonych przejść dla pieszych w 2020 roku
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Ząbki 

ul. Wojska Polskiego przy urzędzie

skrzyżowanie Piłsudskiego/Szwoleżerów

ul. Wojska Polskiego

Zielonka 
ul. Lipowa

ul. Wolności

Starosta Wołomiński przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Obecnie pra-
cę i skład Komisji reguluje Zarządzenie Nr 271.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 04.11.2019 r. Ko-
misja podejmuje problematykę w szerokim zakresie, mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
w Powiecie Wołomińskim i na etapie współpracy wypracowuje wnioski do realizacji.

Komisja składa się z dziesięciu osób, to jest: Starosty jako przewodniczącego, trzech osób powo-
łanych przez Starostę, dwóch osób wskazanych przez Radę Powiatu, dwóch osób wskazanych przez 
Komendanta Powiatowego Policji i Prokuratora Prokuratury Rejonowej wskazanego przez Prokuratora 
Prokuratury Okręgowej, oraz dwie osoby uczestniczące z głosem doradczym. Komisja w swojej pracy, 
w roku 2020, zgodnie z ustaleniami własnymi i dostrzeżonymi potrzebami w powiecie wołomińskim 
zajmowała się m.in.: sprawami w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w ruchu drogowym, założenia-
mi powiatowych ćwiczeń obronnych, wprowadzeniem stopni alarmowych, możliwością wystąpienia 
grypy ptaków, opracowaniem nowego „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpie-
czeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2024”.

Wychodząc naprzeciw ustaleniom i decyzjom jakie zapadają na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
powiat co roku udziela wsparcia finansowego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie 
na podstawie umów zawartych pomiędzy: Powiatem Wołomińskim a Komendą Wojewódzką Państwo-
wej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 
W roku 2020 roku sporządzono trzy umowy na przekazanie środków, które dotyczyły:
• Umowa z dnia 08.07.2020 r. na kwotę 30 000,00 zł na zakup sorbentu - środka do usuwania substancji 

ropopochodnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie;
• Umowa z dnia 14.04.2020 r. na kwotę 60 000,00 zł na remont sprzętu i pojazdów ratowniczo-gaśni-

czych, remont garaży oraz budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie;
• Umowa z dnia 15.09.2020 r. na kwotę 50 000,00 zł na zakup paliwa oraz sprzętu, wyposażenia osobi-

stego i ochronnego strażaków z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Wołominie.

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w roku 2020 na podstawie umów/
porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Komendą Powiatową Policji w Wołominie:
• Porozumienie z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 20 000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie dla poli-

cjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, którzy wykonując zadania z zakresu służb, przy-
czynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu.
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W przypadku konieczności wypracowania sposobów działania w obliczu najtrudniejszych zdarzeń 
powołany jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), gremium doradcze dla Starosty 
Wołomińskiego. W 2020 roku Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zwoływany był w celu wy-
pracowania wniosków dla spraw:
1. 21.01.2020 r. możliwości wystąpienia grypy ptaków (HPAI), rozprzestrzeniania się wirusa ASF 

oraz padłych dzików. 
2. 05.02.2020 r. sposobu utylizacji znalezionych odpadów niebezpiecznych w miejscowości Leśniako-

wizna oraz aktualnej sytuacji i zagrożeniu związanym z COVID 19.
3. 28.02.2020 r. aktualnej sytuacji w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID 19, możliwości 

wsparcia wszystkich szkół w środki czystości. 
4. 12.03.2020 r. przygotowania służb, inspekcji i straży, aktualnej informacji o sytuacji i zagrożeniu, 

sposobów przeciwdziałania COVID 19.
5. 17.04.2020 r. wdrożenia Tarczy Antykryzysowej na terenie powiatu, aktualnej informacji o sytuacji 

i zagrożeniu w związku z COVID 19. 
6. 02.06.2020 r. propozycji dofinansowania zakupu samochodów dla czterech ochotniczych straży po-

żarnych z terenu powiatu. 
7. 23.06.2020 r. podtopień w powiecie wołomińskim po przejściu burz, ulewnych deszczy w dniach 

19-23 czerwca 2020 r. 
8. 30.06.2020 r. odprawy przed planowaną kontrolą WOŚ zakładów w Wołominie przy ul. Łukasiewi-

cza w związku z odprowadzaniem zanieczyszczeń do wód powierzchniowych (rzeka Czarna). 
9. 17.07.2020 r. podsumowania I półrocza 2020 r. pod względem bezpieczeństwa na terenie powia-

tu zgodnie z „Programem zapobiegania przestępczości, oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na lata 2017-2020”. 

Poddając analizie dostępne informacje z wykonania programu zapobiegania przestępczości, 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego opracowanego na lata 2017-2020 
dla Powiatu Wołomińskiego, zestawiono, celem porównania najważniejsze informacje.

Tabela 63 Najważniejsze zjawiska/zdarzenia na terenie Powiatu Wołomińskiego w latach 2016-2020

LP. ZJAWISKO/ZDARZENIE

ILOŚĆ ZDARZEŃ W LATACH

2016 2017 2018 2019 2020

Przestępstwa 
stwierdzone Przestępstwa wszczęte

1. Kradzieże samochodów 188 157 164 200 232

2. Kradzieże z włamaniem 485 468 430 496 473

3. Ogólna wykrywalność wszystkich prze-
stępstw 57,1 % 59,4 % 74,6 % 60,52 % 61,08 %

4. Przestępstwa narkotykowe 172 187 194 220 231

5. Przestępstwa gospo-
darcze

Liczba 596 556 563 596 646

Wykrywalność b/d b/d b/d b/d b/d

6. Wypadki
Ogółem 122 124 99 88 70

w tym zabici 24 27 18 22 20

7. Mandaty nałożone na terenie PKP w rejonie 
powiatu - - - - 139 
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PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA/ZADANIA ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ/ZADAŃ

8.

Przeprowadzone 
działania przez służby, 
inspekcje i straże (bez 
Policji)

Szkolenia 41 126 45 786 8

Wizytacje 176 103 78 135 22

Kontrole i rekon-
trole 2 204 2 736 2 309 4 177 1 553

9.

Przeprowadzone 
szkolenia w obronie 
cywilnej i zarządzaniu 
kryzysowym przez 
powiat i gminy

Ilość szkoleń 61 65 77 46 72

Ilość osób 861 856 968 507 878

10.
Posiedzenia Powiato-
wego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego

Ogółem 6 3 4 3 9

w tym ćwiczenia 2 1 2 1 1

11.
Przeprowadzenie szko-
leń obronnych przez 
Starostwo

Ilość szkoleń 2 5 2 2 5

Ilość osób 60 128 19 80 180

12. Zdarzenia ratownicze 
odnotowane w KP PSP

Ogółem 2 452 2 400 2 877 3 135 3 803

w tym fałszywe 
alarmy 204 199 263 267 277

Poniżej przedstawione zostały w formie opisowej wybrane najistotniejsze informacje ze sprawoz-
dań nadesłanych przez służby, inspekcje, straże, które pośrednio stanowią przekrój działań podjętych 
w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na terenie powiatu wołomińskiego na lata 2017-2020”, a tym samym odnoszą się do stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komenda Powiatowa Policji - w ramach prowadzonych działań w roku 2020 odnotowała spadek 
ilości zaistniałych zdarzeń o charakterze przestępczym w skali całego powiatu. Liczba wszczętych po-
stępowań przygotowawczych jest pośrednim odzwierciedleniem liczby ujawnionych przestępstw we 
wszystkich kategoriach.

W kategorii „kradzież z włamaniem” wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym 
wykrywalność sprawców przestępstw w tej kategorii wzrósł w porównaniu do 2019 roku (19,53 %), 
kształtując się na poziomie 23,02 %. W kategorii przestępstw „bójka i pobicie” wszczęte przestępstwa  
ukształtowały się na poziomie 27 % w roku 2020. Natomiast skuteczność ścigania sprawców kształ-
towała się na poziomie 76 %, gdzie w roku 2019 wynosiła 82,35 %. W kategorii przestępstw „uszczer-
bek na zdrowiu”, liczba wszczętych czynów w prowadzonych postępowaniach wyniosła w 2020 r. – 78 
i zmniejszyła się o 2 w porównaniu do roku 2019. Poziom wykrywalności sprawców w tej kategorii osią-
gnął w 2020 r. wartość 86,89 %, a w 2019 r. wynosił 84,48 %. W kategorii przestępstw „rozbójniczych” 
w 2020 roku liczba ta zmniejszyła się o 10 i ukształtowała się na poziomie 30. Wskaźnik skuteczności 
ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność sprawców przestępstw w tej kategorii ukształtowała 
się na poziomie 80 %. W kategorii przestępstw „uszkodzenie rzeczy” odnotowano spadek postępowań 
w porównaniu do 2019 roku, który ukształtował się na poziomie 293 w tej kategorii. W kategorii „kra-
dzieże samochodów” liczba przestępstw wszczętych zwiększyła się i wyniosła 232 w roku 2020, jak 
również w kategorii „kradzież cudzej rzeczy” liczba przestępstw zwiększyła się o 9 osiągając wartość 
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1 102. Wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność sprawców przestępstw 
w kategorii „przestępczość narkotykowa” ukształtowała się na poziomie 97,97 %. W tej kategorii prze-
stępstw liczba wszczętych postępowań w stosunku do roku 2019 wzrosła o 11 i wyniosła 231. 

W sprawach związanych z przestępczością samochodową w 2020 r. zatrzymano łącznie 71 osób. 
Dziewięć osób zostało tymczasowo aresztowanych, 14 osób zostało objętych dozorem policyjnym. 
Ogółem w 2020 r. odzyskano 77 pojazdów pochodzących z kradzieży o łącznej wartości około 3 mln 
900 tyś złotych. Zabezpieczono 8 pojazdów z podejrzeniem przerobienia cech identyfikacyjnych. 

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na drogach podległych Komendzie Powiatowej 
Policji w Wołominie doszło do 70 wypadków drogowych, w których 20 osób poniosło śmierć, rannych 
zostało 65 osób oraz zaistniało 2 275 kolizji drogowych. Policjanci KP Policji w Wołominie ujawnili 1 124 
kierujących w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ogółem poziom wykrywalności popełnianych przestępstw wzrósł z poziomu 60,52 % w 2019 r. 
do poziomu 61,08 % w stosunku do 2020 r.

Ponadto w ramach Prewencji Kryminalnej funkcjonariusze KPP w Wołominie w roku 2020 zrealizo-
wali łącznie 45 spotkań profilaktycznych w placówkach szkolno-oświatowych powiatu wołomińskiego 
podczas których przeszkolono 1 945 osób.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku skontrolowała 75 obiektów 
i dokonała 36 odbiorów budynków. W 43 obiektach stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej. W sumie wydano 16 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwier-
dzonych nieprawidłowości i uchybień, 39 stanowisk w sprawie oceny zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: 10 sprzeciwów 
i stanowisk z uwagami lub zastrzeżeniami oraz 82 opinie w drodze decyzji administracyjnych, postano-
wień z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub zaświadczeń.

W zakresie działalności operacyjnej KP PSP według statystyk, odnotowano do końca 2020 roku na 
terenie powiatu - 3 803 zdarzeń w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost o 668 zdarzeń. Wśród zda-
rzeń odnotowano: 1 310 pożarów; 2 216 miejscowych zagrożeń i 277 alarmów fałszywych. W wyniku 
powyższej liczby zdarzeń w roku 2020: 23 osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia, a 265 osób 
odniosło obrażenia ciała (w tym 17 dzieci). Wśród gmin Powiatu Wołomińskiego największą liczbę 
zdarzeń zanotowano: w Gminie Radzymin – 911 zdarzeń, a następnie Wołomin - 784 zdarzeń i Marki 
– 380 zdarzeń. Na kolejnych miejscach pod tym względem są Tłuszcz z ilością – 367 zdarzeń oraz Ząbki 
– 269 zdarzeń. Na terenie działania KP PSP Wołomin znajduje się obecnie 48 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w tym 47 typu „S” (posiadających, co najmniej 1 samochód gaśniczy na wyposaże-
niu). Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy obecnie 22 jednostki.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie - w 2020 roku wpłynęło 6 443 sprawy. Łącznie 6 453 zostało 
załatwionych, umorzono 1 984 postępowań przygotowawczych z czego 705 z powodu niewykrycia 
sprawców. W 2020 roku w Sądach zapadły wyroki co do 1 702 oskarżonych, wobec których Prokuratu-
ra Rejonowa w Wołominie skierowała akty oskarżenia w tym: skazano 1 529 oskarżonych, warunkowo 
umorzono postępowania karne wobec 56 oskarżonych, uniewinniono 31 oskarżonych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – przeprowadził 10 kontroli obiektów przeznaczo-
nych do wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 8 kontroli budynków 
oświatowych oraz obiektów małej architektury, które są zlokalizowane poza terenami szkół i przed-
szkoli. W 2020 roku PINB przeprowadził 580 kontroli zwykłych, wydał 12 decyzji nakazujących rozbiórkę 



91 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

obiektów budowlanych i innych oraz przeprowadził 120 kontroli obowiązkowych. W roku 2020 PINB 
w Wołominie wystawił jeden mandat na kwotę 100 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz nałożył grzywny na kwotę 20 000 zł za unikanie wykonania obowiązku nałożonego 
prawomocną decyzją.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PSSE), Sekcja Higieny Żywności i Żywienia i PU wy-
konał 308 kontroli. Wydanych zostało 164 decyzji administracyjnych. Nałożono 31 mandatów karnych 
na sumę 11 100 zł. Pobrano 153 próbki w ramach urzędowej kontroli i monitoringu. Za stwierdzone nie-
prawidłowości podczas kontroli sprzedaży na targowiskach nałożono 7 mandatów karnych na sumę 
2 300 zł. Wpłynęło 28 wniosków o interwencję w sprawie niewłaściwej jakości zakupionych środków 
spożywczych, niewłaściwego żywienia dzieci w przedszkolu, sprzedaży po upływie daty ważności 
itp. W 11 przypadkach zarzuty potwierdziły się i z tego tytułu nałożono 11 mandatów karnych na sumę 
4 200 zł.

Sekcja Higieny Dzieci i młodzieży (PSSE) w 2020 r. przeprowadziła 42 kontrole sanitarne obejmując 
swoim nadzorem 342 placówki oświatowo-wychowawcze. Wydano 7 decyzji w tym: 3 dla nowopow-
stałych żłobków, 1 dla placówki wsparcia dziennego, 1 dla istniejącego żłobka w związku z przeniesie-
niem na inną kondygnację oraz 2 decyzje zmieniające termin. Ponadto wystosowano 1 wystąpienie 
pokontrolne dotyczące przekroczenia limitu miejsc w przedszkolu. 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (PSSE) w ramach podjętych zadań w roku 2020 
przeprowadziła 22 wizytacje, 1 naradę, 1 szkolenie, wystąpień do władz 638, przeprowadziła 16 poga-
danek, 1 prelekcje oraz 1 imprezę-konkurs. W ciągu ubiegłego roku sekcja zrealizowała 39 programów 
profilaktycznych, edukacyjnych skierowanych do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpod-
stawowych oraz podmiotów leczniczych.

Sekcja Epidemiologii (PSSE) przeprowadziła 8 kontroli sanitarnych w tym: 4 kontrole w 4 podmiotach 
leczniczych; 2 kontrole w 2 punktach szczepień; przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne związane 
z przerwaniem łańcucha chłodniczego w podmiotach leczniczych prowadzących szczepienia ochron-
ne. Sytuacja w powiecie wołomińskim w związku z epidemią SARS-Cov-2 w 2020 r.: liczba przypadków 
COVID-19 potwierdzonych laboratoryjne, łącznie – 9  147; liczba ozdrowieńców łącznie – 8  287; 
liczba osób objętych izolacją domową – 8  687; liczba osób hospitalizowanych łącznie z powodu 
COVID-19 – 533; liczba osób objętych pobytem w izolatorium – 1; liczba osób objętych czynnym nadzo-
rem PSSE łącznie – 955; liczba zgonów łącznie - 120; liczba poddanych kwarantannie łącznie – 33 816. 
W 2020 r. wykonano 50 705 wymazów, dając 9 147 wyników pozytywnych. W powiecie wołomińskim 
przeprowadzono 494 kontroli z Policją w ramach nadzoru nad przestrzeganiem obostrzeń epidemio-
logicznych związanych z wystąpieniem stanu epidemii. PIS w Wołominie otrzymał 113 notatek z Policji 
o nieprawidłowościach. Wystawiono 28 decyzji administracyjnych o nałożeniu kar przez organ PIS.

Sekcja Higieny Komunalnej (PSSE) w ubiegłym roku przeprowadziła 450 kontroli w obiektach obję-
tych nadzorem tj. wodociągach, zakładach służby zdrowia, hotelach, motelach, ośrodkach turystycz-
nych, zakładach fryzjerskich, zakładach kosmetycznych, obiektach kulturalno-widowiskowych, apte-
kach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Sekcja Higieny Pracy (PSSE), przeprowadziła 19 kontroli w 18 zakładach pracy. W wyniku kontroli 
wydano 2 decyzje administracyjne i 2 decyzje płatnicze.
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Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Warszawie w ramach zadań ujętych w „Programie 
zapobiegania przestępczości…” w 2020r. realizowała wystawianie patroli Straży Ochrony Kolei na li-
niach kolejowych zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego jak również patroli w pociągach 
osobowych na trasie Tłuszcz-Urle i Tłuszcz-Ząbki. Patrole miały za zadanie zwiększenie komfortu i bez-
pieczeństwa podróżnych poprzez niedopuszczenie do kradzieży mienia podróżnych, zapobieganie wy-
brykom chuligańskim i popełniania wykroczeń. Łącznie sprawdzono 426 pociągów przejeżdżających 
przez teren powiatu wołomińskiego. Patrolowanie szlaków kolejowych pod kątem przebywania i prze-
chodzenia osób postronnych przez tory kolejowe w miejscach do tego niewyznaczonych – działania 
pod kryptonimem „Bezpieczne tory” (przeprowadzono 63) i „Dzikie przejścia” (przeprowadzono 794). 
Ponadto przeprowadzono 6 działań „Infrastruktura” oraz skontrolowano 46 skupów złomu i metali ko-
lorowych w związku z kradzieżami sieci trakcyjnej, elementów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego. Rozpowszechniano nr telefonu alarmowego Straży Ochrony Kolei (22  474 00 00) 
pod który można zgłaszać niepokojące sytuacji na obszarze kolejowym. Łącznie na terenie powiatu 
wołomińskiego wylegitymowano 21 osób, 345 pouczono. Nałożono 139 mandatów karnych na kwotę 
8 230 zł, skierowano 2 wnioski o ukaranie w Sądzie.

Działania w związku z pandemią COVID-19
W toku wypracowanych rozwiązań do walki z COVID-19 w 2020 r. ze środków własnych powiatu, 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego, zakupił środki ochrony 
osobistej za kwotę 162 197,00 zł. Wydział Zarządzania Kryzysowego aktywnie organizował logistykę 
tych środków oraz środków ochrony osobistej otrzymanych z Agencji Rezerw Materiałowych oraz od 
Wojewody Mazowieckiego.

Powyższe środki ochrony osobistej były dystrybuowane na terenie powiatu m.in. dla: szkół i placó-
wek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych; DPS-ów; służb, inspekcji i straży, instytucji, 
hospicjów, ośrodków zdrowia, szpitali, urzędów gmin i miast, jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
poprzez urzędy gmin na potrzeby mieszkańców. Dystrybucja przedmiotowa i ilościowa prowadzona 
była w oparciu o zalecenia Wojewody Mazowieckiego i zgodnie z wytycznymi Starosty Wołomińskie-
go. Łącznie przekazano m.in.: 74 803 litry płynu do dezynfekcji, 293 200 sztuk maseczek ochronnych, 
40 100 sztuk rękawiczek lateksowych oraz 487 sztuk termometrów elektronicznych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego w 2020 r., w sposób ciągły monitorował sytuację związaną 
z pandemią COVID-19, utrzymywał łączność ze służbami, inspekcjami i strażami oraz prowadził wymia-

Fot. 26 Dystrybucja środków ochrony osobistej
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nę informacji zarówno z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego jak i z gminami i miasta-
mi z terenu powiatu oraz sąsiednimi powiatami. Nawiązano współpracę z jednostkami Wojsk Obrony 
Terytorialnej jako źródło wsparcia działań. W ramach monitoringu zagrożenia analizowano wpływają-
ce dane, prowadzono statystki w oparciu o dane lokalne i krajowe.

Ponadto od maja do września 2020 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego stanowił wsparcie 
dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie poprzez wdrożenie rozwiązań infor-
matycznych, które umożliwiały właściwe prowadzenie statystyk COVID-19 będących bazą do dalszego 
działania w miastach i gminach powiatu.

Wydział wypracował nowe procedury współdziałania i informowania o sytuacjach wymagających 
nagłych rozwiązań w trakcie trwania pandemii. Również w zakresie współpracy z PSSE, przekazywa-
no informacje od instytucji i osób indywidualnych. Całodobowo działające Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, rozszerzyło zakres swojego działania, stanowiło punkt informacyjny zarówno 
dla mieszkańców powiatu jak i wszystkich instytucji, które w tym trudnym okresie 2020 r. zmagały się 
z pandemią. Koordynowano tworzenie punktów pobierania wymazów „Drive-thru” na terenie powiatu 
a następnie powstawanie punktów szczepień.

3.3.5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Gospodarka leśna
Nadzór nad lasami:
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa są nadzorowane przez Starostę Wołomińskiego, 
a także przez Nadleśnictwa Mińsk (gm. Poświętne) i Łochów (gm. Jadów i Strachówka), w ramach za-
wartych porozumień.

Tabela 64 Informacje z zakresu nadzoru nad lasami

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 2020

1 Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Nadleśnictwa [ha] 6 919 6 919 6 919

2 Koszty nadzoru nad lasami [zł] 107 215,93 107 786,00 114 705,00

3 Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Starostę Woło-
mińskiego [ha] 7 211 7 485 7 485

4 Ilość spraw dot. uzgadniania prac leśnych przez WOŚ 558 468 384

5 Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów 
urządzenia lasów 2 980 3 410 3 963

Dokumentacja urządzeniowa: uproszczone plany urządzenia lasów, inwentaryzacje stanu lasów.
Zadania dla właścicieli lasów nie będących własnością osób prawnych, są ustalane na podstawie 

uproszczonych planów urządzenia lasów (upul), opracowywanych na okres 10 lat lub na podstawie 
decyzji starosty, wydawanej w oparciu o inwentaryzację stanu lasu (ISL).
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W 2020 r. kontynuowano opracowywanie kolejnej części dokumentacji urządzeniowej. Zlecono wy-
konanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na tere-
nie 14 miejscowości z terenu 5 gmin powiatu wołomińskiego o powierzchni 1 107,08 ha, sporządzenie 
2 aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu, obejmujące powierzchnię 8,03 ha na terenie 
2 miejscowości (Iły, Urle) z Gminy Jadów oraz 34 inwentaryzacje stanu lasów o powierzchni nie przekra-
czającej 10 ha w obrębie - na terenie 34 miejscowości z terenu 8 gmin o powierzchni 165,26 ha. Łącznie 
dokumentacją urządzeniową zleconą w 2020 r. objęto 1 280,37 ha lasów na terenie 50 miejscowości 
powiatu.

Tabela 65 Informacje dotyczące uproszczonych planów urządzania lasów

Tabela 66 Informacje z zakresu ekwiwalentów za zalesienia

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 2020

1

Ilość dokumentacji urządzeniowych opracowanych (w szt.): 
• uproszczone plany urządzenia lasu
• aneksy do upul
• inwentaryzacje stanu lasu

10
0
0

28
0
0

14 
2 

34

2 Ilość ha lasów objętych zleconymi opracowaniami uprosz-
czonego planu urządzenia lasu 1 621 2 308 1 280

3 Koszt opracowania dokumentacji urządzeniowej (w zł) 38 504,00 49 857,55 36 994,68

4 Powierzchnia lasów objęta aktualnymi upul i ISL (w ha) 11 274 8 256 9 267

5 Powierzchnia lasów bez zatwierdzonych aktualnych upul w 
ha (bez lasów własności osób prawnych) 2 843 5 861 4 509

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 2020

1 Powierzchnia zalesień w ha 49,5 49,5 48,78

2 Kwota ekwiwalentów w zł 118 902,00 121 225,12 123 434,68

Ekwiwalenty za zalesienia 
W 2020 r. kontynuowano, we współpracy z ARiMR, wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów 

rolnych w latach 2002-2003, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy 
o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002-2003.

Przeprowadzono również szóstą (ostatnią) ocenę udatności założonych upraw i wydano 32 decyzje 
uznających udatność upraw leśnych oraz 32 decyzje określających wysokość należnego ekwiwalentu.
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Spółki wodne
Na terenie powiatu jest zarejestrowanych 14 spółek wodnych, z tego 4 spółki nie złożyły wniosków 

o dofinansowanie. Łączna kwota złożonych wniosków o dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego 
na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez spółki wodne w 2020 r., wyniosła 275 000,00 zł. 
W związku z ograniczeniem ilości środków 1 spółka zrezygnowała z dofinansowania. Zgodnie uchwa-
łą w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 r., kwota przeznaczona na dotacje 
dla spółek wodnych wyniosła 220 000 zł. Wykorzystano 219 999,99 zł na konserwację 11 720 mb rowów 
oraz remonty 27 przepustów.

Tabela 67 Informacja z zakresu działalności spółek wodnych

Tabela 68 Zestawienie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 2020

1 Ilość spółek wodnych na 31.12. 13 14 14

2 Długość rowów objętych utrzymaniem przez spółki wodne 
[km] 326,48 342,02 342,02

3
% udział spółek wodnych w utrzymaniu istniejących 1 
018,27 km rowów melioracji wodnych szczegółowych na 
terenie powiatu 

32,06 33,59 33,59

4 Wysokość wykorzystanych dotacji [zł] 230 000,00 219 988,00 219 999,99

5 Długość konserwowanych rowów [mb] 15 315 12 258,24 11 720,00

6
Ilość wyremontowanych: 
• przepustów [szt.]
• drenaży [m]

25 szt.
260 m

23 szt.
0 m

27 szt.
0m

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 2020

1 Ilość ton zebranych odpadów zawierających azbest [Mg] 301,455 267,54 213,437

2 Ilość posesji, z których odebrano odpady 131 137 142

3 Koszt zadania zł 69 997,86 69 829,25 67 078,98

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
We współpracy z gminami i zainteresowanymi właścicielami posesji kontynuowano akcję usuwania 

odpadów azbestowych. W roku 2020 objęła ona 11 gmin powiatu wołomińskiego (Dąbrówka, Jadów, 
Kobyłka, Marki, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Zielonka).

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 
Nowym zadaniem, które pojawiło się w kompetencjach Starosty w 2020 roku jest rejestracja jachtów 

i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Na mocy nowych przepisów, z dniem 1 sierpnia 2020 r. 
wprowadzono jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 metrów. Wła-
ściciele jednostek pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do dowolnego organu rejestrujące-
go (starostw lub wskazanych związków sportowych). W tym celu uruchomiony został system ogólnopol-
ski REJA24, poprzez który można dokonać samodzielnego zgłoszenia jachtu. W Starostwie Powiatowym 
w Wołominie usługa jest realizowana przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie obsługi ww. syste-
mu pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Cieszy się ona zainteresowaniem także klientów spoza 
powiatu wołomińskiego. W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania ustawy w roku 2020 wydano 
14 dowodów rejestracyjnych, wykonanych przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
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3.4.  CEL STRATEGICZNY 4 TWORZENIE WARUNKÓW 
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FUNKCJI TUR-
YSTYCZNEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
3.4.1. WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI W OPARCIU 
            O DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE

Pałac w Chrzęsnem to miejsce, w którym muzyka łączy pokolenia, to wystawy malarstwa, rzeź-
by, ceramiki wyrobów sztuki użytkowej, a także plenery i warsztaty realizowane w tych dziedzinach, 
to miejsce gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety z uwagi na panującą w kraju pandemię wiele 
imprez kulturowych nie mogło się odbyć. Jednak dostosowując się do panujących obostrzeń, sporą 
część wydarzeń tj. koncerty, wystawy czy wernisaże przeniesiono do świata on-line. Dzięki takim moż-
liwościom wiele osób mogło skorzystać z oferty Pałacu. Jak pokazują dane w roku 2020 liczba osób 
odwiedzających lub biorących udział w wydarzeniach on-line wyniosła blisko 18 000. 

Wykres 8 Liczba uczestników w wydarzeniach organizowanych w Pałacu w Chrzęsnem w latach 2018-2020
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Chrzęsne na Jazzowo. 12 stycznia od-
był się koncert jazzowy który otworzył 
cykl Chrzęsne na Jazzowo Na scenie pojawił 
się duet młodych i uznanych muzyków: Mate-
usz Pałka (fortepian) i Szymon Mika (gitara). 
Artyści zaprezentowali kompozycje autorskie 
z projektu „Short Form”. Publiczność niezwy-
kle entuzjastycznie reagowała na oryginalne 
brzmienia, które płynęły bardzo odważnie, 
nowatorsko, a jednocześnie subtelnie i doj-
rzale. Młodzi muzycy oczarowali wypełnioną 
po brzegi widownię, która dostrzegła w kra-
kowskim jazzowym duecie pełen profesjonalizm, 
a przede wszystkim niesamowite porozumienie 
między artystami.

15 lipca, na terenie parku przy Pałacu w Chrzęsnem, miał miejsce plenerowy wypał ceramiki. Po raz 
pierwszy w tym urokliwym miejscu stanął piec węgierski. Od wczesnych godzin porannych można było 
obserwować, jak cegła po cegle, pod czujnym okiem profesora warszawskiej ASP, dr hab. Stanisława 
Bracha, ceramicy z całego kraju ustawiali niezwykle efektowną konstrukcję. Piec węgierski budowany 
jest z cegły szamotowej, a opalany zazwyczaj koksem. Podpalany od góry żarzy się kilkanaście godzin, 
a jego kształt dopasowany jest do wielkości wypalanych form ceramicznych. Na najbardziej spektaku-
larne widowisko trzeba było poczekać do zmierzchu. Dopiero następnego dnia piec został rozebrany, 
a z jego wnętrza wyjęto wspaniałe prace. Wydarzeniu towarzyszył koncert grupy „Patchwork”. Klima-
tyczne utwory bluesowo-rockowe wybrzmiały w przypałacowym parku. Organizatorami wydarzenia 
był Powiat Wołomiński, Fundacja Ogarnij Emocje oraz Pracownia Gliniany Blues.

Projekt „Wypał ceramiki w piecu węgierskim” dofinansowany został ze środków Powiatu Wołomiń-
skiego. 

Fot. 27 Mateusz Pałka i Szymon Mika

Fot. 28 Wypał ceramiki oraz koncert grupy „Patchwork”
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”Historyczne suknie sióstr Koskowskich z Chrzęsnego”. Film dokumentalny wyemitowany w dwóch 
częściach, których premiery odbyły się 25 lipca i 1 sierpnia 2020 roku. Dzięki opowieściom Elżbiety 
Dunin-Wąsowicz, która zrekonstruowała stroje, można przenieść się w klimat pogranicza dwóch epok 
– wieku XIX i XX. W części pierwszej poznajemy historię rekonstrukcji sukni na podstawie portretów 
Wincentyny Karskiej i Stanisławy Maszyńskiej autorstwa Władysława Podkowińskiego oraz portretu 
Ewy Kotarbińskiej autorstwa Czesława Tańskiego. Druga część filmowych opowieści to szczegóły re-
konstrukcyjne trzech strojów kobiecych: domowego, wizytowego i letniego. Dzięki temu można prze-
konać się, czy siostry Koskowskie były rzeczywiście modnymi damami swoich czasów. Obydwie części 
dostępne są na stronie internetowej lub kanale YouTube Pałacu. 

Pałac w Chrzęsnem, to miejsce, w którym już od kilku lat spotykają się artyści ceramicy. Począt-
kiem tej przygody były plenery letnie organizowane w parkowej przestrzeni. 30 sierpnia Pałac gościł 
Katarzynę Masny, którą można było podpatrywać podczas pracy twórczej już w zeszłym sezonie, jako 
uczestniczkę „Azymutu Chrzęsne”. W ostatnią niedzielę wakacji uroczyście otworzyła swoją indywi-
dualną wystawę w pałacowych salach ekspozycyjnych. Artystka (z pochodzenia Góralka) to magister 
sztuki Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i laureatka licznych naród i wyróżnień. 
Rzeźbiarka brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. 

Fot. 29 Zaproszenie na II cz. filmu pt. „Historyczne suknie sióstr Koskowskich z Chrzęsnego”

Fot. 30 Wernisaż Katarzyny Masny
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Po wystawie Katarzyny Masny, w drugiej 

części niedzielnego popołudnia odbył się wy-

śmienity koncert jazzowy krakowskiego skła-

du New Bone. Ze względu na niesprzyjające 

warunki pogodowe oraz pandemię, publicz-

ność zaproszono pod parkowy namiot. 

New Bone po raz kolejny zagrał w Pała-

cu w Chrzęsnem, tym razem zaprezentował 

swój najnowszy album Longing z autorski-

mi kompozycjami lidera zespołu Tomasza 

Kudyka. Koncert cenionego kwintetu odbył 

się w ramach cieszącego się coraz większą 

popularnością cyklu Chrzęsne na Jazzowo. 

W piątek 18 września na terenie par-

ku przy Pałacu w Chrzęsnem, otwarto wy-

stawę plenerową rzeźby ceramicznej zaty-

tułowanej „Z Ziemi”. Po raz kolejny, w tym 

urokliwym miejscu, zaprezentowano rzeź-

by cenionych artystów z Polski i zagranicy. 

Wśród nich znalazły się prace Stanisława 

Bracha, Jana Jaworskiego-Bracha, Filipa 

Musiała, Wandy Wolf, Rafała Żurka, Piotra 

i Barbary Lorek, Mariki Nowak, Justyny Jo-

nak, Patrycji Barkowskiej, Aleksandry Szlasy

-Rokickiej, Marianny Dudek oraz mieszkającej 

w Brazylii Jasi Pereiry. Wydarzenie uświetnił 

pokaz sukienki-instalacji inspirowanej cerami-

ką autorstwa Moniki Kupiec.

Projekt wystawy rzeźby plenerowej 

„Z Ziemi” współfinansowany został ze środ-

ków Powiatu Wołomińskiego.

Fot. 31 Koncert zespołu New Bone

Fot. 33 Sukienka-instalacja

Fot. 32 Rzeźba ceramiczna
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„OSSÓW 1920-2020”. W niedzielę 20 września 2020 r. odbył się koncert on-line z okazji 100. roczni-
cy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej 
„Kresy RP”, natomiast partnerami byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe 
Centrum Kultury, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, Powiat Wołomiński, Pałac w Chrzęsnem, 
Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej oraz Fundacja Opieki i Jedności Kresowian. Koncert zor-
ganizowany został w ramach projektu „Ossów 1920-2020”, który został dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020 r.

Fot. 34 Koncert z okazji 100 lecia Bitwy Warszawslecia

Pałac w Chrzęsnem kolejny raz przy-
łączył się do akcji Narodowego Czytania. 
W 2020 roku Para Prezydencka zaprosiła 
do lektury „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Do wspólnego czytania dramatu przyłą-
czyli się przedstawiciele Starostwa Powia-
towego w Wołominie w składzie: Piotr Bor-
czyński - Wicestarosta Wołomiński, Robert 
Szydlik - Radny Powiatu Wołomińskiego, 
Grzegorz Siwek - Członek Zarządu Powiatu 
Wołomińskiego oraz Hanna Skrzypczak - Na-
czelnik Wydziału Edukacji i Kultury. Gościem 
specjalnym wydarzenia była Dominika Osta-
łowska - polska aktorka filmowa i teatralna. 
Pałacowa publiczność w skupieniu wysłucha-
ła fragmentów Balladyny oraz z entuzjazmem 
odebrała przygotowany na ten wieczór kon-
cert Dominika Rosłona i Anny Szczygieł. 

Fot. 35 Narodowe czytanie w pałacu w Chrzęsnem
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19 października odbyła się 5 edycja Chrzęsne-Literackie serce Mazowsza edukacyjnego festiwalu 

skierowanego do dzieci i młodzieży.

Pierwszym gościem spotkań był Arkadiusz Szaraniec. Dziennikarz, ekolog, autor książek o przyro-

dzie, opowiadał dzieciom o tym, jakim językiem mówi do nas przyroda, czy dokarmiać zwierzęta oraz 

czy rośliny czują. Podczas wspólnego spaceru po parku, dzieci zadawały mnóstwo pytań i żywiołowo 

reagowały na liczne przyrodnicze ciekawostki i tajemnice natury, jakie odkrywał przed nimi pisarz. 

Fot. 36 Spotkanie w ramach festiwalu Chrzęsne - Literackie serce Mazowsza

Fot. 37 Kamila Malik

W Pałacu w Chrzęsnem już po raz kolejny 

zorganizowany został Koncert Sylwestrowy. 

Tym razem jednak, w związku z sytuacją pan-

demiczną, koncert można było obejrzeć on-

line. W pięknych wnętrzach Pałacu w Chrzę-

snem, zagrała niezwykła skrzypaczka Kamila 

Malik, która jest klasycznie wyszkoloną skrzy-

paczką łamiącą wszelkie standardy. Z łatwo-

ścią adaptuje wiedzę i umiejętności zdobyte 

przez lata szkolenia do współczesnych tren-

dów w muzyce rozrywkowej. 
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3.4.2.  ROZWÓJ I POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKRE-
ACYJNEJ

Budowa tężni przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. 
W lipcu 2020 zakończono prace związane z budową tężni solankowej. Zakres prac obejmował 

m.in.; wykonanie technologii i konstrukcji tężni, zagospodarowanie terenu o powierzchni ok 460 m2 
z elementami małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), monitoring, wykonanie 
ciągów komunikacyjnych o nawierzchni mineralnej. Gmina Zielonka doprowadziła chodnik do dodat-
kowo utworzonej furtki prowadzącej bezpośrednio do tężni, aby zapewnić użytkownikom z zewnątrz 
swobodny dostęp oraz ogrodziła znajdujące się przy chodniku mrowisko. Wydział Ochrony Środowi-
ska przygotował tablicę informacyjną zawierającą szereg informacji i ciekawostek o mrówkach. Środki 
na realizację inwestycji w całości pochodziły ze środków własnych powiatu, a końcowa wartość projek-
tu wyniosła 454 693,09 zł. Inwestycja prowadzona była przez Wydział Planowania i Rozwoju.

Fot. 38 Tężnia solankowa przy DPS w Zielonce

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy DPS w Zielonce.
Wniosek o dofinansowanie przygotowany przez Wydział Planowania i Rozwoju złożono 19.06.2020 r. 

w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej. Z końcem roku 
2020 Powiat otrzymał informację, iż projekt otrzymał dofinansowanie. Infrastruktura będzie składać 
się z dwóch elementów: pomostu rekreacyjnego na stawie, w kształcie litery T, o wymiarach 12x3 m 
oraz boiska do bule. Termin zakończenia prac został zaplanowany na 30.06.2021 r.  

Wartość projektu - 156 210,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania - 85 695,00 zł.
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Konserwacja i odtworzenie infrastruktury turystycznej na terenie powiatu wołomińskiego
W październiku 2020 została podpisana umowa na wykonanie konserwacji, napraw i odtworze-

nia zniszczonych bądź skradzionych elementów infrastruktury turystycznej typu: pokrywy koszy na 
śmieci, ławo-stoły, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp. Realizację zadania Powiat sfinansował 
ze środków własnych za łączną kwotę 59 900,00 zł. 

Fot. 39 Infrastruktura turystyczna 
po konserwacji
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3.4.3. ZAGOSPODAROWANIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO DLA ROZWOJU 
TURYSTYKI 

XVI Konkurs dla dzieci - ECO MY- ograniczamy odpady w powiecie wołomińskim c.d. z 2019 r. 
Akcja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci oraz nauczycieli, na temat konieczności 
ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i prawidłowego postępowania z nimi w gospodarstwach 
domowych, a w szczególności właściwej segregacji. Akcja rozpoczęła się już w listopadzie 2019 r., 
od udziału nauczycieli w szkoleniu, prowadzonym przez przedstawicielkę Polskiego Stowarzyszenia 
Zero Waste w Polsce, Panią Agnieszką Sadowską-Konczal. Przeszkoleni nauczyciele przekazali zdobytą 
wiedzę i umiejętności uczniom. Końcowym efektem ww. działań były prace plastyczne wykonane przez 
dzieci, które w ten sposób próbowały przedstawić swoje propozycje działań, by zgodnie z tematem 
konkursu, pokonać odpady. W konkursie wzięło udział 730 dzieci ze szkół podstawowych, funkcjonu-
jących na terenie powiatu wołomińskiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 62 prace, które 
zostały ocenione przez Organizatora akcji. 

Fot. 40 Prace konkursowe laureatów



105 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

„Eko-ozdoba świąteczna”. Tradycyjne 
co roku organizowany jest konkurs, w któ-
rym do wygrania jest drzewko choinkowe. 
W 2020 roku z powodu obostrzeń epidemio-
logicznych nie było możliwości przeprowa-
dzenia świątecznej zbiórki elektrośmieci. 
Dlatego pracownicy Wydziału Ochrony Śro-
dowiska zorganizowali świąteczny konkurs 
„Eko - ozdoba świąteczna”. Uczestnicy kon-
kursu wykonali ozdoby świąteczne wykorzy-
stując surowce wtórne, zużyte lub materiały 
naturalne. Nagrodzonych zostało 195 prac, za 
które laureaci otrzymali świąteczne drzewka 
przeznaczone do przesadzenia do ziemi. 

Wirtualny konkurs ekologiczny. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej 
oraz wiedzy na temat fauny i flory powiatu wołomińskiego, a także obszarów cennych przyrodniczo. 
Warunkiem udziału w konkursie było dostarczenie prawidłowych odpowiedzi na pytania. W konkursie 
wzięło udział 15 uczniów. Nagrodami były 2 tablety, słuchawki bezprzewodowe, powerbank oraz gry 
planszowe.

Fot. 41 Nagrody konkursowe „Eko 
- ozdoba świąteczna”

Rysunek 2 Informacja o temacie Webinarium

Webinarium i film „Susza- wyzwania na 
dziś”. Akcja edukacji ekologicznej polegała na 
zorganizowaniu Webinarium dla przedstawi-
cieli gmin i szkół z powiatu wołomińskiego na 
temat przyczyn, skutków i sposobów zapo-
biegania oraz ograniczania suszy w rzeczy-
wistości małego miasta i obszarów wiejskich. 
W Webinarium wzięło udział 25 osób (przed-
stawiciele gmin, szkół powiatowych, PWiK, 
Wodociągów oraz Starostwa Powiatowe-
go w Wołominie). Następnie przygotowano 
materiał filmowy, prezentujący rozwiązania 
związane z zapobieganiem i ograniczaniem 
skutków suszy dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, zamieszczony na powiatowym kanale 
na YouTube. Dla szkół, które wyraziły zainteresowanie tematem retencji wody zakupiono 5 zbiorników 
na deszczówkę, które uzupełniono o łapacze wody tj.:
1. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie;
2. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku; 
3. Zespół Szkół w Wołominie;
4. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie;
5. Zespół Szkół Specjalnych we Wołominie. 



106 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

Tramwaje wodne na pętli turystycz-
nej wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Przeprawy katamaranami były 
kontynuacją rozpoczętego w 2019 r. 
zadania polegającego na uruchomie-
niu przeprawy promowej, pasażer-
skiej dla turystów na Bugu z Popowa 
do Kuligowa – katamaran ALBASTOS 
2 oraz Narwi z Serocka do Arciecho-
wa – katamaran ALBATROS 1 a także 
organizacją Mobilnych Punktów Infor-
macji Turystycznej. W 2020 pomimo 
ograniczeń związanych z pandemią 
zainteresowanie rejsami wśród tury-
stów było duże. Podczas 29 dni żeglu-
gowych, wykonano 328 rejsów.

Portal turystyczny Powiatu Wołomińskiego. 
„Wyprawa z Naturą i Kulturą” jest to portal, w którym można zna-

leźć wiele ciekawych informacji dotyczących powiatu wołomińskiego. 
Na bieżąco zamieszczane są tu m.in. wydarzenia kulturalne, turystycz-
ne, mapy, szlaki, publikacje oraz przewodniki.

Na stronie znajdują się również bezpłatne ogłoszenia związane 
z usługami turystycznymi takimi jak noclegi, gastronomia, wypoży-
czalnie sprzętu oraz ciekawostki związane z powiatem wołomińskim.

W 2020 roku na stronie internetowej odnotowano 61 228  wejść 
od prawie 26 tys. odwiedzających. W serwie SMS odnotowano liczbę 
zapisanych użytkowników 162, liczbę wysłanych SMS-ów 8 424. 

Fot. 42 Katamaran ALBATROS 1

Rysunek 3 
Logotyp turystyczny 

Powiatu Wołomińskiego

Rysunek 4 Logo AIRLY

Pomiary jakości powietrza AIRLY
W związku z problemem narastającego smogu, 

na terenie powiatu wołomińskiego zawarto na kolejny 
rok umowę na pobieranie danych pomiarowych z sen-
sorów mierzenia jakości w systemie AIRLY, które służą 
do pomiaru: temperatury, wilgotności, ciśnienia, py-
łów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10. Mierniki, w ilości 
10 szt. uzupełniają istniejącą sieć punktów pomiaro-
wych, sponsorowanych przez różne podmioty i gminy 
na terenie powiatu
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LP. NR UCHWAŁY OPIS UCHWAŁY SPOSÓB WYKONANIA 

1
UCHWAŁA 

NR XVI-182/2020 
Z DNIA 30.01.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 
Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała skargę 

za bezzasadną

2
UCHWAŁA 

NR XVI-183/2020 
Z DNIA 30.01.2020 R.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będą-
cych w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województ-

wa Mazowieckiego.

3
UCHWAŁA 

NR XVI-184/2020 
Z DNIA 30.01.2020 R.

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 
umowy najmu części dachu budynku głównego 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wołominie dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem 

na radiową sieć szerokopasmową

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisaną umową 
Nr przesyła 2/2020/GOSP 

z dn. 14 lutego 2020 r. na okres 
od 31.01.2020 do 31.10.2021 r.

4
UCHWAŁA 

NR XVI-185/2020 
Z DNIA 30.01.2020 R.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-fi nansowej 
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

5
UCHWAŁA 

NR XVI-186/2020 
Z DNIA 30.01.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego 
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

6
UCHWAŁA 

NR XVI-187/2020 
Z DNIA 30.01.2020R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

7
UCHWAŁA 

NR XVII-188/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, które fi nansowane będą 

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

8
UCHWAŁA 

NR XVII-189/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie pomocy fi nansowej w ramach Programu 
polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka 
w zakresie polityki prorodzinnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisaną umową 
Nr 032.213.2020 z dnia 22.06.2020 r. 

9
UCHWAŁA 

NR XVII-190/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie pomocy fi nansowej w ramach Programu 
polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne 
w zakresie polityki prorodzinnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisaną umową 
Nr 032.218.2020 z dnia 24.06.2020 r. 

10
UCHWAŁA 

NR XVII-191/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie pomocy fi nansowej w ramach Programu 
polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin 
w zakresie polityki prorodzinnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisaną umową 
Nr 032.212.2020 z dnia 19.06.2020 r. 

oraz aneksem nr 1 z dnia 25.06.2020 r.

11
UCHWAŁA 

NR XVII-192/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie pomocy fi nansowej w ramach Programu 
polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz 
w zakresie polityki prorodzinnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisaną umową 
Nr 032.280.2020 z dnia 31.07.2020 r. 

12
UCHWAŁA 

NR XVII-193/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie pomocy fi nansowej w ramach Programu 
polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 
TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki 

w zakresie polityki prorodzinnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisaną umową 
Nr 032.217.2020 z dnia 24.06.2020 r. 

Tabela 69 Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego podjęte w 2020 roku



108 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO                         ZA ROK 2020

13
UCHWAŁA 

NR XVII-194/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie pomocy fi nansowej w ramach Programu 
polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka 
w zakresie polityki prorodzinnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisaną umową 
Nr 032.211.2020 z dnia 19.06.2020 r. 

oraz aneksem nr 1 z dnia 07.12.2020 r. 

14
UCHWAŁA 

NR XVII-195/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej 
Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób 

Niepełnosprawnych „Muminki”

Uchwała zmieniona Uchwałą 
Nr XVIII-205/2020 z dn. 29.04.2020 r.

15
UCHWAŁA 

NR XVII-196/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu 
konkursowego realizowanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne 
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-admi-
nistracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

16
UCHWAŁA 

NR XVII-197/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie utworzenia fi lii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach 

i określenia jej zakresu działania

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województ-
wa Mazowieckiego.

17
UCHWAŁA 

NR XVII-198/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo-
ści przez Powiat Wołomiński

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana. Akt notarialny 

Rep A 15098/2020 
z dnia 17 grudnia 2020 r. 

18
UCHWAŁA 

NR XVII-199/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wołomińskiego na lata 2020-2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

19
UCHWAŁA 

NR XVII-200/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 
na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

20
UCHWAŁA 

NR XVII-201/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia z Gminą Jadów w sprawie przyjęcia do prowa-
dzenia przez Gminę Jadów zadania publicznego 

w zakresie oświaty

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisanym porozumieniem 
nr 031.61.2020 z dnia 19.05.2020 r. 

21
UCHWAŁA 

NR XVII-202/2020 
Z DNIA 26.02.2020 R.

w sprawie przekazania skargi 
Staroście Wołomińskiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada przekazała skargę 

zgodnie z właściwością.

22
UCHWAŁA 

NR XVIII-203/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

w sprawie określenia podziału środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu 
według algorytmu, na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych w 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

23
UCHWAŁA 

NR XVIII-204/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu 
rocznej informacji z realizacji w 2019 roku

 „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Powicie Wołomińskim 

na lata 2016-2021”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.
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24
UCHWAŁA 

NR XVIII-205/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-195/2020 Rady 
Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Miastu 
Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełno-

sprawnych „Muminki”

Uchwała zrealizowana zgodnie 
z podpisaną umową nr 032.178/2020 

z dnia 28.05.2020 r. 

25
UCHWAŁA 

NR XVIII-206/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowa-

nia wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym
 im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach

Uchwała zrealizowana zgodnie 
z decyzją Ministra Obrony Narodowej 

nr 133/BOS2/2020 
z dnia 20.08.2020 r. 

26
UCHWAŁA 

NR XVIII-207/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowie-
nie służebności przesyłu na nieruchomości stano-

wiącej własność Powiatu Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Służebność ustanowiona Ak-
tem Notarialnym nr Rep A 2992/2021 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

27
UCHWAŁA 

NR XVIII-208/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Umowa zawarta w dniu 

29 maja 2020r. obowiązuje od 1 maja 
2020r. do 30 kwietnia 2023. Umowa 
dzierżawy z dzierżawcą została pod-

pisana do 31.03.2023 r.

28
UCHWAŁA 

NR XVIII-209/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

29
UCHWAŁA 

NR XVIII-210/2020 
Z DNIA 29.04.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019
 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

30
UCHWAŁA 

NR XIX-211/2020 
Z DNIA 28.05.2020 R.

w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województ-
wa Mazowieckiego.

31
UCHWAŁA 

NR XIX-212/2020 
Z DNIA 28.05.2020 R.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

32
UCHWAŁA 

NR XIX-213/2020 
Z DNIA 28.05.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

33
UCHWAŁA 

NR XIX-214/2020 
Z DNIA 28.05.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 
na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

34
UCHWAŁA 

NR XIX-215/2020 
Z DNIA 28.05.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Woło-
mińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała skargę za bez-

zasadną

35
UCHWAŁA 

NR XIX-216/2020 
Z DNIA 28.05.2020 R.

w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu 
Wołomińskiego popierającego inicjatywę samo-

rządów powiatu wołomińskiego w sprawie nadania 
drodze ekspresowej S8 na terenie powiatu woło-
mińskiego nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 r.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana. Przekazana 

według właściwości.
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36
UCHWAŁA 

NR XX-217/2020 
Z DNIA 25.06.2020 R.

w sprawie określenia szczegółowych warunków 
umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetka-

mi, odraczania terminu płatności, rozkładania 
na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województ-
wa Mazowieckiego.

37
UCHWAŁA 

NR XX-218/2020 
Z DNIA 25.06.2020 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 
Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczą-
cego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosno-
wej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku 

od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisanym porozumieniem 
Nr 71.2018 z dnia 27.04.2018 r.

38
UCHWAŁA 

NR XX-219/2020 
Z DNIA 25.06.2020 R.

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania 
z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy 

drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisanym porozumieniem 
nr 031.137.2020 z dnia 18.12.2020 r. 

39
UCHWAŁA 

NR XX-220/2020 
Z DNIA 25.06.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

40
UCHWAŁA 

NR XX-221/2020 
Z DNIA 25.06.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

41
UCHWAŁA 

NR XXI-222/2020 
Z DNIA 08.07.2020 R.

zmieniająca Statut Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

42
UCHWAŁA 

NR XXI-223/2020 
Z DNIA 08.07.2020 R.

zmieniająca Statut Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

43
UCHWAŁA 

NR XXI-224/2020 
Z DNIA 08.07.2020 R.

zmieniająca nazwę samorządowej instytucji kultury 
– Powiatowego Centrum Kultury Dziedzictwa 

i Twórczości i nadania statutu

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województ-
wa Mazowieckiego.

44
UCHWAŁA 

NR XXI-225/2020 
Z DNIA 08.07.2020 R.

w sprawie przyjęcia przez Powiat Wołomiński do re-
alizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji 

rządowej polegającego na utrzymaniu Cmentarza 
Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 położonego 

w miejscowości Ossów

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-

nie z podpisanym porozumieniem 
z Wojewoda Mazowieckim 

nr 031.66.2020 z dnia 09.07.2020 r. 

45
UCHWAŁA 

NR XXI-226/2020 
Z DNIA 08.07.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

46
UCHWAŁA 

NR XXI-227/2020 
Z DNIA 08.07.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

47
UCHWAŁA 

NR XXII-228/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomiń-
skiego wotum zaufania

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

48
UCHWAŁA 

NR XXII-229/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nanso-
wego oraz sprawozdania z działalności Powiatu 

Wołomińskiego za rok 2019

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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49
UCHWAŁA 

NR XXII-230/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

50
UCHWAŁA 

NR XXII-231/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie przystąpienia do programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji
 pn.: „Nadbudowa i przebudowa obiektów na po-

trzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego 
ul. Poprzeczna 18, 05-230 Kobyłka” fi nansowanego 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana 

zgodnie z umową zawartą z Wojewoda 
Mazowieckim nr 01/2020/COM 

51
UCHWAŁA 

NR XXII-232/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

52
UCHWAŁA 

NR XXII-233/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia - wykonana. Termin obow-

iązywania do dnia 15.07.2021 r.

53
UCHWAŁA 

NR XXII-234/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana zgod-
nie z podpisanymi porozumieniami : 
1) Porozumienie nr 031.95.2020 z dnia 
27.08.2020 r. zawarte z Wojewódz-
twem Mazowieckim;
2) Porozumienie nr 031/128,2020 z 
dnia 5.11.2020 r. zawarte z Powiatem 
Myśliborskim;
3) Porozumienie nr 031.125.2020 z 
dnia 5.11.2020 r. zawarte z Powiatem 
Wyszkowskim;
4) Porozumienie nr 031.127.2020 z 
dnia 5.11.2020 r. zawarte z Powiatem 
Żuromińskim;
5) Porozumienie nr 031.131.2020 z 
dnia 27.11.2020 r. zawarte z Wojew-
ództwem Mazowieckim;
6) Porozumienie nr 031.134.2020 z 
dnia 7.12.2020 r. zawarte z Powiatem 
Brodnickim;
7) Porozumienie nr 031.138.2020 z 
dnia 21.12.2020 r. zawarte z Powiatem 
Szydłowieckim;
8) Porozumienie nr 031.139.2020 z 
dnia 29.12.2020 r. zawarte z Miastem 
Zielona Góra.

54
UCHWAŁA 

NR XXII-235/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowie-
nie służebności przesyłu na nieruchomości stano-

wiącej na nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Wołomińskiego

Uchwała nie została wykonana. 
Określenie wartości służebności wy-

maga wyceny. 
Sprawa jest w trakcie realizacji. 

55
UCHWAŁA 

NR XXII-236/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020–2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

56
UCHWAŁA 

NR XXII-237/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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57
UCHWAŁA 

NR XXII-238/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie odwołania 
Skarbnika Powiatu Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

58
UCHWAŁA 

NR XXII-239/2020 
Z DNIA 27.08.2020 R.

w sprawie powołania 
Skarbnika Powiatu Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

59
UCHWAŁA 

NR XXIII-240/2020 
Z DNIA 04.09.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała skargę 

za bezzasadną

60
UCHWAŁA 

NR XXIII-241/2020 
Z DNIA 04.09.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała petycję 

za bezzasadną.

61
UCHWAŁA 

NR XXIII-242/2020 
Z DNIA 04.09.2020 R.

w sprawie przyjęcia rezygnacji 
z funkcji Wicestarosty Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

62
UCHWAŁA NR 
XXIII-243/2020 

Z DNIA 04.09.2020 R.
w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

63
UCHWAŁA 

NR XXIII-244/2020 
Z DNIA 04.09.2020 R.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

64
UCHWAŁA 

NR XXIII-245/2020 
Z DNIA 04.09.2020 R.

w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

65
UCHWAŁA 

NR XXIV-246/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

66
UCHWAŁA 

NR XXIV-247/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Wołomiński, 
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych 

i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 
powiatu wołomińskiego prowadzonych 

przez inne organy prowadzące

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województ-
wa Mazowieckiego.

67
UCHWAŁA 

NR XXIV-248/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum 

Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

68
UCHWAŁA 

NR XXIV-249/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowe-
go za rok 2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu 

w sposób zwyczajowo przyjęty.

69
UCHWAŁA 

NR XXIV-250/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

70
UCHWAŁA 

NR XXIV-251/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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71
UCHWAŁA 

NR XXIV-252/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w spra-
wie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu 
oraz powołania Przewodniczącego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

72
UCHWAŁA 

NR XXIV-253/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej 

składu oraz powołania Przewodniczącego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

73
UCHWAŁA 

NR XXIV-254/2020 
Z DNIA 28.09.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr I-10/2018 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji 
stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego 

oraz ustalenia ich składu

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

74
UCHWAŁA 

NR XXVI-255/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu gran-
towego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 

w Powiecie Wołomińskim w Urlach

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisanym porozumieniem 
nr 031.130.2020 z dnia 30.10.2020 r. 

75
UCHWAŁA 

NR XXVI-256/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

zmieniająca uchwałę nr XVIII-203/2020 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 
2020 r. w sprawie określenia podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, przyznawanych powiatowi wołomiń-

skiemu według algorytmu, na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

76
UCHWAŁA 

NR XXVI-257/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny 
TAKrodzina.pl

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

77
UCHWAŁA 

NR XXVI-258/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie obowiązujących w 2021 roku, wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających na terenie powia-
tu wołomińskiego

Uchwała podlega publikacji w Dzi-
enniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie 

z dniem 01.01.2021 r.

78
UCHWAŁA 

NR XXVI-259/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowie-
nie służebności przesyłu na nieruchomości stano-

wiącej własność Powiatu Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Służebność ustanowiona 

Aktem Notarialnym Rep A 1129/2020 
z dnia 18 lutego 2021 r. 

79
UCHWAŁA 

NR XXVI-260/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną umową z dnia 
30.01.2020 r. na okres 3 m-cy

80
UCHWAŁA 

NR XXVI-261/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

81
UCHWAŁA 

NR XXVI-262/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 
na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

82
UCHWAŁA 

NR XXVI-263/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwesty-
cji budowy w ul. Polnej (droga powiatowa 4304W) 

w miejscowości Cegielnia

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała petycję za 

zasadną.
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83
UCHWAŁA 

NR XXVI-264/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podję-
cia przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały 

intencyjnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

84
UCHWAŁA 

NR XXVI-265/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Starostę Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała skargę 

za bezzasadną.

85
UCHWAŁA 

NR XXVI-266/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w spra-
wie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu 
oraz powołania Przewodniczącego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

86
UCHWAŁA 

NR XXVI-267/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia 
jej składu oraz powołania Przewodniczącego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

87
UCHWAŁA 

NR XXVI-268/2020 
Z DNIA 29.10.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr I-10/2018 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji 
stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego 

oraz ustalenia ich składu

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

88
UCHWAŁA 

NR XXVII-269/2020
 Z DNIA 29.10.2020 R.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2021”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

89
UCHWAŁA

 NR XXVII-270/2020
 Z DNIA 26.11.2020 R.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII-203/2020 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 
2020 r. w sprawie określenia podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 

wołomińskiemu według algorytmu, na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmie-
nioną Uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

90
UCHWAŁA 

NR XXVII-271/2020 
Z DNIA 26.11.2020 R.

w sprawie stypendium przyznawanego studentom 
kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielę-

gniarstwo lub położnictwo

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województ-
wa Mazowieckiego.

91
UCHWAŁA 

NR XXVII-272/2020 
Z DNIA 26.11.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

92
UCHWAŁA 

NR XXVII-273/2020 
Z DNIA 26.11.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

93
UCHWAŁA 

NR XXVII-274/2020 
Z DNIA 26.11.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Starostę Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała skargę 

za bezzasadną
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94
UCHWAŁA 

NR XXVII-275/2020 
Z DNIA 26.11.2020 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Starostę Wołomińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Rada uznała skargę 

za bezzasadną

95
UCHWAŁA 

NR XXVIII-276/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX-211/2020 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 
r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadza-

nia konsultacji społecznych z mieszkańcami, 
radą działalności pożytku publicznego lub organiza-
cjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województ-
wa Mazowieckiego.

96
UCHWAŁA 

NR XXVIII-277/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII-203/2020 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 

2020r. w sprawie określenia podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi woło-
mińskiemu według algorytmu, na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną 
Uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu Woło-

mińskiego z dnia 29 października 2020r
 oraz uchwałą Nr XXVII-270/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

97
UCHWAŁA 

NR XXVIII-278/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

98
UCHWAŁA 

NR XXVIII-279/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie obchodów 
200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida i ogłosze-

nia roku 2021 Rokiem Powiatowych Obchodów 
200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida

Uchwała zrealizowana zgodnie 
z listem intencyjnym z dnia 

12.11.2020r. pomiędzy Powiatem 
Wołomińskim a: Powiatem 
Wyszkowskim, Powiatem 

Węgrowskim, Gminą Wyszków, 
Gminą Łochów, Gmina Strachówka, 
Gminą Zabrodzie, Gminą Dąbrówka, 

Fundacją Museion Norwid 

99
UCHWAŁA 

NR XXVIII-280/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wy-
sokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi 

i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województ-

wa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 01.01.2021 r.

100
UCHWAŁA 

NR XXVIII-281/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowe-
go w roku 2021

Uchwała zrealizowana zgodnie z pod-
pisaną umową Nr 032.344.2019 

z dnia 30.08.2019 r.

101
UCHWAŁA 

NR XXVIII-282/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym o charakte-
rze użyteczności publicznej organizowanym przez 

Powiat Wołomiński

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.
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UCHWAŁA 

NR XXVIII-283/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 
r. w sprawie określenia przystanków komunikacyj-
nych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzy-

stania z tych przystanków

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.
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103
UCHWAŁA 

NR XXVIII-284/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie wydatków budżetowych, 
których niezrealizowane planowane kwoty 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

104
UCHWAŁA 

NR XXVIII-285/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

105
UCHWAŁA 

NR XXVIII-286/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 
Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia – wykonana.

106
UCHWAŁA 

NR XXVIII-287/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
01.01.2021 r.

107
UCHWAŁA 

NR XXVIII-288/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok

Uchwała podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 
oraz na stronach internetowych 

Powiatu Wołomińskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01.01.2021 r.

108
UCHWAŁA 

NR XXVIII-289/2020 
Z DNIA 17.12.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia 
Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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