
UCHWAŁA Nr VI-123/2019 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 28 maja 2019 r.      

 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Wołomińskiego za 2018r. 

 

Na podstawie art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego Raport o stanie Powiatu Wołomińskiego  

za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         /-/Adam Lubiak 
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1. WPROWADZENIE 
 

Raport przygotowano w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130). 

Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym  (Dz.U.2019.0.511 t. j.) do dnia 

31 maja - Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. 

Dokument ten, po raz pierwszy przedkładany jest Radzie i Mieszkańcom. Zawarto w nim 

informacje w zakresie działania Zarządu Powiatu i Starosty na przestrzeni roku 2018. 

Poszczególne rozdziały Raportu odnoszą się Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 

2025 roku, prezentując podjęte inicjatywy oraz zrealizowane zadania inwestycyjne. 

Ze względu na obszerność informacji, ilość i zakres danych sprawozdawczych oraz specyfikę 

działalności Powiatu Wołomińskiego, w Raporcie zaprezentowano przekrój działalności 

samorządu, zaś informacje szczegółowe wraz z wynikami finansowymi umieszczono 

w oddzielnych sprawozdaniach, składanych zgodnie z przyjętymi zasadami.  

 

Raport za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku. 

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.1 wynosiła 243 648. 

                                                           
1 GUS. Ludność, ruch naturalny oraz migracje ludności według powiatów w pierwszym półroczu 2018 r. 

Rysunek 1 Powiat Wołomiński - podział administracyjny 
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Powiat Wołomiński zajmuje powierzchnię 955,4 km2 i usytuowany jest w centralnej części 

województwa mazowieckiego. Graniczy bezpośrednio z miastem stołecznym Warszawa – od 

północnego 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 

zamieszkuje ponad 243 tys. mieszkańców co oznacza, że jest najludniejszym w województwie 

mazowieckim i trzecim 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. 

Wg danych GUS przyrost naturalny na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 467 osób. Prognozy 

statystyczne GUS-u zakładają wzrost populacji powiatu w roku 2020 do ponad 250 tys. oraz 

przyrosty w następnych latach, by w roku 2050 przekroczyć 320 tys.2 mieszkańców. Obecne 

dane szacunkowe wskazują, że tereny powiatu wołomińskiego zamieszkuje pod ćwierć miliona 

osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 GUS. Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050. 
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2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

2.1. Organizacja Starostwa i jednostek organizacyjnych 

 

Do 22.11.2018 r. 

STAROSTA - Kazimierz Rakowski  

WICESTAROSTA - Adam Łossan 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Marta Rajchert, Mariusz Dembiński, Karol Małolepszy. 

 

Od 22.11.2018 r. 

STAROSTA – Adam Lubiak 

WICESTAROSTA – Robert Szydlik 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Izabella Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski, Grzegorz Siwek. 

 

Powiat Wołomiński wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych. 

Struktura Starostwa Powiatowego w Wołominie na dzień 31.12.2018 r. 

1. Wydział Budownictwa 

2. Wydział Edukacji 

3. Wydział Geodezji 

4. Wydział Finansowy 

5. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 

6. Wydział Komunikacji 

7. Wydział Kultury, Promocji i Sportu 

8. Wydział Planowania i Rozwoju 

9. Wydział Ochrony Środowiska 

10. Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

11. Wydział Organizacji, Kadr i Administracji 

12. Wydział Spraw Obywatelskich 

13. Wydział Zarządzania Kryzysowego 

14. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

15. Biuro Kontroli Wewnętrznej 

16. Biuro Rady 

17. Biuro Zamówień Publicznych 

18. Biuro Prawne 

19. Inspektor Ochrony Danych  

20. Audytor Wewnętrzny 

21. Geodeta Powiatowy 

22. Geolog Powiatowy 

23. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

24. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 

25. Archiwista 

26. Samodzielne Stanowisko ds. Służby BHP 
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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 – Geodezja 

05-200 Wołomin, ul. Sasina 15 – Wydział Zarządzania Kryzysowego 

05-200 Wołomin, Zagościniec ul. Asfaltowa 1 – Wydział Inwestycji i Drogownictwa 

05-250 Radzymin ul. Komunalna 8a – filie Wydziału Budownictwa i Wydziału Komunikacji 

05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 – filia Wydziału Komunikacji 

 

W 2018 roku w nowej lokalizacji – w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1 – rozpoczął funkcjonowanie 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Dzięki czemu znacznej poprawie uległy warunki pracy 

pracowników. W tej samej lokalizacji znajdują się dwie hale, pozwalające na właściwe 

zabezpieczenie mienia ruchomego. 

W czerwcu 2018 r. do nowego budynku w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A przeniesiono 

filię Wydziału Budownictwa. W tej samej lokalizacji od  września 2018 r. uruchomiono nową 

filię Wydziału Komunikacji oraz przeniesiono filię Powiatowego Urzędu Pracy. Równocześnie 

z utworzeniem filii wprowadzono rejonizację obsługi interesantów Wydziału Komunikacji 

z poszczególnych gmin w następujący sposób:  

• Filia w Radzyminie – mieszkańcy gmin Radzymin, Dąbrówka, Marki,  

• Filia w Tłuszczu – mieszkańcy gmin Tłuszcz, Jadów, Strachówka, Klembów,  

• Wydział Komunikacji w Wołominie – mieszkańcy gmin Ząbki, Zielonka, Kobyłka, 

Wołomin i Poświętne,  

oraz zrezygnowano z systemu zapisów do rejestracji pojazdów w Wołominie. Zmodernizowano 

system kolejkowy i objęto nim również nowe pomieszczenia pozyskane po Wydziale Inwestycji 

i Drogownictwa. Przeprowadzono ich remont i zmieniono organizację obsługi interesantów 

Wydziału Komunikacji w Wołominie, przenosząc prawa jazdy i sprawy związane z transportem 

na I piętro. Pozwoliło to na poprawę komfortu pracy pracowników oraz obsługi interesantów. 

W związku z rozwojem filii Wydziału Komunikacji niezbędna stała się poprawa połączeń 

teleinformatycznych pomiędzy siedzibą główną, a filiami dla usprawnienia przepływu informacji 

i poprawy jakości obsługi interesantów. Wystąpiono do ORANGE – dostawcy usługi VPN – 

z wnioskiem o modernizację łączy pomiędzy siedzibą Wydziału Komunikacji w Wołominie, 

a filią w Tłuszczu oraz budowę nowego światłowodu pomiędzy siedzibą w Wołominie, a filią 

w Radzyminie. Poprawie uległy jakość połączeń oraz szybkość przepływu danych. Dla poprawy 

bezpieczeństwa przepływu danych, w 2018 roku wykonano połączenie światłowodem budynków 

Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 i Powstańców 8/10. 

W celu poprawy dostępności budynków Starostwa dla osób niepełnosprawnych, w 2018 r. 

wykonano prace dostosowujące budynki dla osób niepełnosprawnych, m. in. wykonano 

oznaczenie stopni schodów barwami żółto-czarnymi, oznakowano powierzchnie szklane w celu 

ich lepszej widoczności, zmieniono baterie umywalkowe w toaletach dla niepełnosprawnych na 

bezobsługowe oraz dostosowano tablice informacyjne w budynkach Starostwa dla osób 

niedowidzących (poprzez zwiększenie kontrastu). 
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Fot. 1 nowa siedziba Wydziału 

Inwestycji i Drogownictwa            

w Zagościńcu 
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Fot. 2 system obsługi w Wydziale Komunikacji 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4 nowa siedziba Filii Wydziałów Budownictwa i Komunikacji                         

w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A 

Fot. 3 Filia Wydziału Komunikacji w Tłuszczu 
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Jednostki organizacyjne 

1. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

05-200 Wołomin ul. Gdyńska 1/3 

Dyrektor Szpitala - Andrzej Gruza 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 

05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5a 

Dyrektor PUP Jolanta Tlaga 

PUP w Wołominie obsługuje gminy: Kobyłka, Poświętne, Wołomin, Ząbki i Zielonka 

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie  Filia w Radzyminie:  

05-250 Radzymin,  ul. Weteranów 31 

Filia obsługuje gminy: Marki, Dąbrówka, Radzymin  

Kierownik Dariusz Kur 

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 Jolanta Boguszewska-Kolatorska 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1 

Dyrektor Hanna Buczyńska-Ciak, do 31.07.2018 r.; Monika Kuc do 31.08.2018 r.  

Dyrektor p.o. Małgorzata Zawadyl od 01.09.2018 r. 

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 Urszula Zimińska 

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 

 

 



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2018 

 

9 

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 

Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin,  

Dyrektor Bożenna Bońska do 31.08.2018 r. 

Dyrektor p.o. Małgorzata Zwolska od 01.09.2018 r. 

13. Zespół Szkół w Wołominie  

ul. Legionów 8505-200 Wołomin,  

Dyrektor Marek Łączyński 

14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 

Al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin,    

Dyrektor Bożena Czapkiewicz 

15. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku 

ul. Abpa. Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów 

Dyrektor Sylwia Kielczyk 

16. Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego  

05-200 Wołomin, ul. Miła 22  

Dyrektor Hanna Szyszkowska do 31.08.2018 r. 

Dyrektor Monika Kisielińska od 01.09.2018 r. 

17. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie  

ul. Komunalna 8, 05-250 Radzymin 

Dyrektor Jolanta Rzeczkowska do 31.08.2018 r. 

Dyrektor Anna Woźniak od 01.09.2018 r. 

18. Dom Dziecka  

Równe 78, 05-282 Strachówka 

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  

ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin  

Dyrektor Joanna Hołubicka 
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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 

28. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu 

05-240 Tłuszcz, ul. Szkolna 4  

Kierownik Agnieszka Brzostek 

29. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego 

ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin  

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 

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie 

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Wołominie – Mariusz Konecki 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie – Anna Godlewska 
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2.2. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego podjętych w 2018 roku 

 

Tabela 1 Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego podjęte w 2018 roku. 

 

V kadencja Rady Powiatu 2014 – 2018 

 

LP. Nr uchwały Opis uchwały Sposób wykonania 

1 

XLIV – 495/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu 

Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, 

dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i 

Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce  

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie  

nr 41.2018 z dnia 

08.03.2018 r. 

Zadanie zakończone. 

2 

XLIV – 496/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

powierzchni w budynku Bakteriologii Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na 

prowadzenie usługi z zakresu diagnostyki 

laboratoryjnej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

– wykonana 

Umowa dzierżawy  

z dzierżawcą została 

podpisana do 

31.03.2023 r. 

3 

XLIV – 497/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

Podpisana umowa  

nr 140.2018 z dnia 

26.03.2018 r.  

i aneksem z dnia 

25.05.2018 r. 

Zadanie zakończone. 

4 

XLIV – 498/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa  

nr 136.2018 z dnia 

26.03.2018 r.  

i aneksem z dnia 

25.05.2018 r. Zadanie 

zakończone. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33127
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33127
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33127
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33127
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33127
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33128
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33128
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33128
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33128
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33128
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33129
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33129
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33129
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33129
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33130
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33130
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33130
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33130
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XLIV – 499/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w 

zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa         

nr 181.2018 z dnia 

10.04.2018 r. i aneks  

z dnia 21.11.2018 r. 

Zadanie zakończone. 

6 

XLIV – 500/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi     

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

Podpisana umowa  

nr 131.2018 z dnia 

22.03.2018 r. i aneks  

z dnia 25.05.2018 r. 
Zadanie zakończone. 

7 

XLIV – 501/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana.  

Podpisana umowa        

nr 155.2018 z dnia 

06.04.2018 r. i aneks    

z dnia 25.05.2018 r. 

oraz 21.09.2018 r. 

Zadanie zakończone. 

8 

XLIV – 502/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w 

zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa         

nr 106.2018 z dnia 

15.03.2018 r. i aneks  

z dnia 25.05.2018 r. 

Zadanie zakończone. 

9 

XLIV – 503/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w 

zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa          

nr 121.2018 z dnia 

14.03.2018 r. i aneks  

z dnia 25.05.2018 r. 

Zadanie zakończone. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33131
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33131
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33131
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33131
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33132
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33132
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33132
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33132
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33133
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33133
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33133
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33133
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33134
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33134
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33134
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33134
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33135
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33135
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33135
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33135
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XLIV – 504/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi            

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa  

nr 145.2018 z dnia 

29.03.2018 r. i aneks  

z dnia 25.05.2018 r. 

Zadanie zakończone. 

11 

XLIV – 505/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia 

zadania publicznego z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych  

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

Porozumienie z 

Miastem Zielonka 

zostało podpisane  

do 31.12.2018 r. 

12 

 

XLIV – 506/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wołominie  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

13 

XLIV – 507/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół publicznych i publicznych poradni 

psychologiczno – pedagogicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji 

Uchwała wchodzi           

w życie z mocą 

obowiązywania od 

01.01.2018r. i została 

ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Maz. – 

częściowo uchylona 

przez organ 

kolegialny. 

14 

 

 

XLIV – 508/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych i placówek niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji 

Uchwała wchodzi            

w życie z mocą 

obowiązywania  

od 01.01.2018r.  

i została ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

– częściowo uchylona 

przez organ 

kolegialny. 

15 

 

XLIV – 509/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030.  

Uchwała wchodzi      

w życie z dniem 

podjęcia. 

16 

 

XLIV – 510/2018 

 

z dnia 29.01.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33136
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33136
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33136
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33136
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33137
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33137
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33137
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33138
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33138
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33142
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33142
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33142
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33142
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33142
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33142
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33143
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33143
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33143
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33143
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33143
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33143
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33144
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33144
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33144
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33144
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33145
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33145
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33145
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33145
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XLV – 511/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z 

zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy 

ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 4303W 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie  

nr 71.2018 z dnia 

27.04.2018 r. 

18 

XLV – 512/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 

Marki zadania z zakresu dróg publicznych, 

dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy 

Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na 

odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta 

Marki 

Uchwała wchodzi      

w życie z dniem 

podjęcia. 

19 

XLV – 513/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni 

w budynku Administracji Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie z 

przeznaczeniem na prowadzenie Apteki 

ogólnodostępnej całodobowej  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

Umowa wynajmu            

z najemcą zawarta         

do 28.02.2023 r. 

20 

XLV – 514/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni 

w budynku głównym Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie z 

przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, 

doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i 

dorosłych  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

Umowa wynajmu       

z najemcą zawarta       

do 31.03.2023 r. 

21 

XLV – 515/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w 

sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

realizowana. Umowa  

z dnia 21.08.2017 r. 

zawarta z Domem 

Maklerskim Banku 

BPS S.A. 

22 

 

XLV – 516/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

23 

XLV – 517/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

24 

XLV – 518/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę       

za bezzasadną. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33335
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33335
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33335
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33335
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33336
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33336
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33336
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33336
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33336
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33336
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33339
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33339
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33339
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33339
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33339
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33340
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33340
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33340
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33340
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33340
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33340
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33341
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33341
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33341
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33341
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33343
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33343
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33343
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33343
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33345
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33345
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33345
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33345
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33352
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33352
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XLV – 519/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę      

za bezzasadną. 

26 

XLV – 520/2018 

 

z dnia 22.02.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę       

za bezzasadną. 

27 

XLVI – 521/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy części nieruchomości  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia – wykonano. 

Umowa dzierżawy           

z dzierżawcą nr 

231.2018 z dnia 

10.05.2018 r. zawarta 

do 10.05.2021 r. 

28 

XLVI – 522/2018 

 

z dnia 22.03.2018 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 regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji, zwanego projektem 

ASI 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. 

29 

XLVI – 523/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z 

zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy 

chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne 

Uchwała wchodzi             

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie              

nr 159.2018 z dnia 

22.08.2018 r. 

Zadanie niewykonane. 

30 

XLVI – 524/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r. 

w sprawie przekazania środków przez Powiat 

Wołomiński dla Gminy Jadów na modernizację 

budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Urlach 

Uchwała wchodzi              

w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa            

nr 177.2018 z dnia 

16.04.2018 r. 

Zadanie wykonane 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33354
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33354
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33356
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33356
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33571
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33571
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33573
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33574
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33574
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33574
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33575
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33575
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33575
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33575
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XLVI – 525/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 

Marki zadania z zakresu dróg publicznych 

dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy 

Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na 

odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta 

Marki 

Uchwała wchodzi            

w życie z dniem 

podjęcia. Zadanie             

w trakcie realizacji 

32 

 

XLVI – 526/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi              

w życie z dniem 

podjęcia. Zadanie 

wykonane. 

33 

 

XLVI – 527/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi              

w życie z dniem 

podjęcia. Zadanie 

wykonane 

34 

XLVI – 528/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r. 

w sprawie określenia podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 

wołomińskiemu według algorytmu, na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych w 2018 roku 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

35 

 

XLVI – 529/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r.  

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu 

rocznej informacji z realizacji w 2017 „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na 

lata 2016-2021” 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

36 

XLVI – 530/2018 

 

z dnia 22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu 

Wołomińskiego dotyczącego konieczności podjęcia 

działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości 

związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi 

S8 na terenie powiatu wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

37 

 

XLVII – 531/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie 

ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

38 

XLVII – 532/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana  

Podpisane 

porozumienie                  

nr 93.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33576
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33576
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33576
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33576
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33576
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33576
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33578
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33578
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33578
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33578
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33580
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33580
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33580
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33580
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33591
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33591
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33591
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33591
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33591
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33591
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33593
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33593
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33593
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33593
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33593
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33595
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33595
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33595
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33595
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33595
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33595
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33846
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33846
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33846
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33847
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33847
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33847
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33847
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XLVII – 533/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników 

oraz rowów 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie                    

nr 101.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

40 

 

XLVII – 534/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi             

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie              

nr 94.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

41 

XLVII – 535/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie                

nr 100.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

42 

XLVII – 536/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie  

nr 96.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

43 

XLVII – 537/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie            

nr 102.2018 z dnia 

11.05.2018 r. 

Zadanie wykonane. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33849
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33849
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33849
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33849
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33851
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33851
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33851
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33851
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33853
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33853
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33853
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33853
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33855
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33855
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33855
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33855
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33857
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33857
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33857
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33857
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XLVII – 538/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników 

oraz rowów 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie            

nr 97.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

45 

XLVII – 539/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie                   

nr 99.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

46 

XLVII – 540/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie                   

nr 103.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

47 

XLVII – 541/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie                   

nr 98.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

48 

XLVII – 542/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie                 

nr 95.2018 z dnia 

11.05.2018 r. Zadanie 

wykonane. 

49 

XLVII – 543/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego budowy 

kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. 

Wiejskiej do rowu melioracyjnego  

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa        

nr 199.2018 z dnia 

08.05.2018 r. 

Zadanie zrealizowane 

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33859
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33859
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33859
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33859
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33861
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33861
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33861
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33861
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33863
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33863
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33863
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33863
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33865
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33865
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33865
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33865
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33867
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33867
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33867
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33867
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33869
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33869
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33869
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33869
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50 

 

XLVII – 544/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

51 

 

XLVII – 545/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

52 
UCHWAŁA NR 

XLVII – 546/2018 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV – 507/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół publicznych i publicznych poradni 

psychologiczno – pedagogicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji 

Uchwała wchodzi          

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

53 

XLVII – 547/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV – 508/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych i placówek niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji 

Uchwała wchodzi         

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

54 

 

XLVII – 548/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej trasy 

tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze 

Wilno Targówek do Ząbek  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

55 

 

XLVII – 549/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w 

Radzyminie  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę   

za zasadną – 

unieważniona 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

Wojewody 

Mazowieckiego. 

56 

 

XLVII – 550/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w 

Radzyminie  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę     

za bezzasadną. 

57 

 

XLVII – 551/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę     

za bezzasadną. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33870
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33870
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33870
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33870
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33872
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33872
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33872
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33872
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33881
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33887
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33887
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33887
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33889
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33889
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33889
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33891
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33891
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33891
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33893
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33893


 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2018 

 

20 

58 

 

XLVII – 552/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę     

za bezzasadną. 

59 

 

XLVII – 553/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę       

za bezzasadną. 

60 

 

XLVII – 554/2018 

 

z dnia 26.04.2018 r.  

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi J. J. – K. 

wraz z odpowiedzią na skargę  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

61 

 

XLVIII – 555/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz 

liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych  

Uchwała wchodzi          

w życie po upływie   

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

62 

 

XLVIII – 556/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Powiat Wołomiński  

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

63 

 

XLVIII – 557/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania  

Uchwała wchodzi      

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

64 

XLVIII – 558/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy 

Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 

Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i 

wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania 

dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w 

miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów 

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisane 

porozumienie              

nr 141.2018 z dnia 

16.07.2018 r. 

65 

 

XLVIII – 559/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

66 

 

XLVIII – 560/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

67 

 

XLVIII – 561/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33895
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33895
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33897
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33897
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33899
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33899
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33899
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34089
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34089
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34089
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34091
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34091
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34092
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34092
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34092
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34095
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34096
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34096
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34096
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34096
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34098
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34098
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34098
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34098
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34107
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34107
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68 

 

XLVIII – 562/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działania 

Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie 

zwrotu nieruchomości 

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę     

za bezzasadną. 

69 

 

XLVIII – 563/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi      

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę     

za bezzasadną. 

70 

 

XLVIII – 564/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę      

za bezzasadną. 

71 

 

XLVIII – 565/2018 

 

z dnia 24.05.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w 

Radzyminie  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę     

za zasadną. 

72 

 

XLIX – 566/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

73 

 

XLIX – 567/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2017 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

74 

XLIX – 568/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 

określenia jednostek budżetowych, które mogą 

gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 

sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego 

dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

75 

XLIX – 569/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na 

montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w 

Tłuszczu  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa      

nr 305.2018 z dnia 

10.07.2018 r. 

76 

 

XLIX – 570/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 

Marki zadania z zakresu dróg publicznych 

dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy 

Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na 

odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta 

Marki 

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34109
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34109
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34109
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34111
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34111
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34113
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34113
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34115
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34115
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34115
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34468
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34468
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34468
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34473
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34473
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34473
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34474
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77 

 

XLIX – 571/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi      

w życie z dniem 

podjęcia. 

78 

 

XLIX – 572/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

79 

 

XLIX – 573/2018 

 

z dnia 18.06.2018 r.  

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia – wykonano. 

80 

 

L – 574/2018 

 

z dnia 05.07.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Powiat Wołomiński  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. Akt 

notarialny 8524/2018 

z dnia 31.07.2018 r. 

81 

 

L – 575/2018 

 

z dnia 05.07.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. 

82 

 

L – 576/2018 

 

z dnia 05.07.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę       

za bezzasadną. 

83 

 

L – 577/2018 

 

z dnia 05.07.2018 r.  

w sprawie przekazania skargi Staroście 

Wołomińskiemu  

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. Rada 

przekazała skargę 

według właściwości. 

84 

 

L – 578/2018 

 

z dnia 05.07.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

Rada uznała skargę     

za bezprzedmiotową. 

85 

 

LI – 579/2018 

 

z dnia 26.07.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 

wołomińskiemu według algorytmu, na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych w 2018 roku 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

86 

 

LI – 580/2018 

 

z dnia 26.07.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

87 

 

LI – 581/2018 

 

z dnia 26.07.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. 

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34475
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34475
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34477
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34477
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34485
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34641
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34641
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34641
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34641
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34642
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34642
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34644
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34644
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34646
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34646
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34764
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34764
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34764
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34764
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34764
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34764
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34767
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34767
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34769
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88 

 

LII – 582/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie 

ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

89 

 

LII – 583/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta 

Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1  

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

90 

 

LII – 584/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu 

nadanego Uchwałą Nr XXX – 337/2013 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Uchwała wchodzi         

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

91 

 

LII – 585/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Powiat Wołomiński  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. Akt 

notarialny 10998/2018 

z dnia 08.10.2018 r. 

92 

 

LII – 586/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu 

Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, 

dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i 

Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce  

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

93 

 

LII – 587/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 

Marki zadania z zakresu dróg publicznych 

dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy 

Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na 

odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta 

Marki 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

94 

LII – 588/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem 

Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy 

realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. 

Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie” 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

zrealizowana. 

Podpisana umowa       

nr 413.2018 z dnia 

17.09.2018 r. 

95 

 

LII – 589/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

96 

 

LII – 590/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

97 

 

LII – 591/2018 

 

z dnia 30.08.2018 r.  

w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności 

podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy 

sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i 

m. st. Warszawa 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34989
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34995
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34995
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34995
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34995
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34995
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34995
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34996
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34996
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34997
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35008
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LIII – 592/2018 

 

z dnia 20.09.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 

września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu 

Uchwała wchodzi        

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

99 

LIII – 593/2018 

 

z dnia 20.09.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy części nieruchomości  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. Umowa 

dzierżawy                       

z dzierżawcą                   

Nr 504.2018 z dnia 

31.10.2018 r. zawarta 

do 31.10.2021 r. 

100 

LIII – 594/2018 

 

z dnia 20.09.2018 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i 

specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad 

zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, 

obowiązujących w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wołomiński 

Uchwała wchodzi         

w życie z mocą 

obowiązywania           

od 01.09.2018 r.          

i została ogłoszona        

w Dz. Urz. Woj. Maz.  

101 

LIII – 595/2018 

 

z dnia 20.09.2018 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

Uchwała wchodzi             

w życie z mocą 

obowiązywania            

od 01.09.2018 r.           

i została ogłoszona        

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

102 

 

LIII – 596/2018 

 

z dnia 20.09.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr LIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

103 

 

LIV – 597/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. 

104 

 

LIV – 598/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie 

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35189
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http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35193
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35195
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35195
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35195
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35195
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35457
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35457
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35457
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35458
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35458
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35458
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105 

LIV – 599/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

Uchwała wchodzi        

w życie z mocą 

obowiązywania          

od 01.01.2019 r.            

i została ogłoszona     

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

106 

 

LIV – 600/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi         

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

107 

 

LIV – 601/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Powiatu Wołomińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

woj. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

108 

LIV – 602/ 2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej 

w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w 

Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację 

zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki 

prorodzinnej 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. Aneks             

z dnia 13.11.2018 r. 

do umowy Nr 

140.2018 z dnia 

26.03.2018 r. 

109 

LIV – 603/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy części nieruchomości  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. Umowa 

dzierżawy                           

z dzierżawcą                

nr 508.2018 z dnia 

15.11.2018 r. zawarta 

do 31.10.2023 r. 

110 

LIV – 604/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających na terenie powiatu 

wołomińskiego  

Uchwała wchodzi         

w życie z mocą 

obowiązywania           

od 01.01.2019 r.           

i została ogłoszona      

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

111 

 

LIV – 605/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2018-2030  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

112 

 

LIV – 606/2018 

 

z dnia 18.10.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia. 

  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35459
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35459
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35459
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35459
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35459
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35460
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35460
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35460
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35466
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35466
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35466
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35466
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35466
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35470
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35471
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35473
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35473
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35473
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35473
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35474
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35475
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35475
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35475
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35475
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VI kadencja Rady Powiatu 2018 – 2023 

LP. Nr uchwały Opis uchwały  

1 

 

I – 1/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana.  

2 

 

I – 2/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

3 

 

I – 3/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie wyboru Starosty Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi        

w  życie z dniem 

podjęcia – wykonana.  

4 

 

I – 4/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana.  

5 

 

I – 5/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana.  

6 

 

I – 6/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana.  

7 

 

I – 7/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia 

jej składu oraz powołania Przewodniczącego 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana.  

8 

 

I – 8/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

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. 

9 

 

I – 9/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 

Wołomińskiego oraz ustalenia przedmiotu ich 

działania 

Uchwała wchodzi      

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana  

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35834
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35834
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35835
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35835
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35836
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35837
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35838
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35838
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35882
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35882
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35883
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35883
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35883
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35884
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35885
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35885
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35885
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10 

 

I – 10/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych 

Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich 

składu 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana  

11 

 

I - 11/2018 

 

z dnia 22/27.11.2018 

r.  

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana  

12 

 

II - 12/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za 

usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu 

Uchwała wchodzi       

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

13 

 

II – 13/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi 

powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki 

zlokalizowanych na terenie Miasta Marki  

Uchwała wchodzi         

w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Maz. 

14 

 

II – 14/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

w sprawie delegowania dwóch radnych do składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

Uchwała wchodzi      

w życie z dniem 

podjęcia. 

15 

II - 15/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego 

Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie 

pomocy finansowej w ramach Programu Polityki 

Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w 

zakresie zadań polityki prorodzinnej  

Uchwała wchodzi            

w życie z dniem 

podjęcia. Aneks              

z dnia 21.12.201 r.  

do umowy  

Nr 140.2018 z dnia 

26.03.2018 r. 

16 

II - 16/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

zmieniająca uchwałę Nr XLVI – 528/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w 

sprawie określenia podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przyznanych powiatowi wołomińskiemu według 

algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 

2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. 

Uchwała wchodzi         

w życie z dniem 

podjęcia. 

17 

II - 17/2018 

 

z dnia 18.12.2018 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 regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji, zwanego projektem 

ASI 

Uchwała wchodzi          

w życie z dniem 

podjęcia. 

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35886
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35886
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35886
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35887
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35887
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36059
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36059
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36059
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36059
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36059
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36059
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36061
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36061
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36061
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36064
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36064
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36065
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36065
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36065
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36065
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36065
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36065
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36066
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36067
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18 

 

II - 18/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

w sprawie wydatków budżetowych, których 

niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2018 

Uchwała wchodzi           

w życie z dniem 

podjęcia. 

19 

II - 19/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi       

w życie z dniem 

podjęcia. 

20 

 

II – 20/2018 

 

z dnia 18.12.2018 r.  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 

Warszawie oraz Naczelnym Sądem 

Administracyjnym w Warszawie  

Uchwała wchodzi        

w życie z dniem 

podjęcia – wykonana. 

 

2.3. Sytuacja  finansowa Powiatu  Wołomińskiego w roku 2018 
 

 Tabela 2 Wysokość budżetu Powiatu  

Treść  Plan na 01.01.18 Plan na 31.12.2018 Wykonanie na 01.12.2018 

 

Dochody budżetowe 192 203 542 206 561 074,91 212 359 620,45 

Wydatki budżetowe 206 362 498 235 287 333,91 222 722 990,28 

Przychody 22 000 000 36 631 082 33 131 082,90 

Rozchody  7 841 044 7 841 044 7 841 044 

Nadwyżka/niedobór -14 158 956 -28 790 038 -10 356 262,20 

Dochody                            

na 1 mieszkańca 
788,86 X 871,58 

Wydatki  na 1 

mieszkańca 
846,97 X 914,12 

Wydatki inwestycyjne 

na 1 mieszkańca 
160,46 X 216,00 

Liczba mieszkańców przyjęta wg danych GUS na 30.06.2018 

Struktura dochodów budżetu Powiatu wg działów 

O10 Rolnictwo i łowiectwo      0,08 % 

O20  Leśnictwo        0,06 % 

600  Transport        6,39 % 

630  Turystyka        0,00 % 

700  Gospodarka mieszkaniowa       1,75 % 

710  Działalność usługowa       2,12 % 

http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36068
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36068
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36068
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36070
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36070
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36070
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36070
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36102
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36102
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36102
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36102
http://bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36102
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750  Administracja publiczna       0,12 % 

751  Urzędy naczelnych organów      0,05 % 

752  Obrona Narodowa       0,03 % 

754  Bezpieczeństwo publiczne      3,75 % 

755  Wymiar Sprawiedliwości      0,29 % 

756  Dochody od osób prawnych i fizycznych    43,47 % 

758  Różne rozliczenia (subwencje)      27,43 % 

801  Oświata i Wychowanie      1,47 % 

851  Ochrona Zdrowia       1,85 % 

852  Pomoc Społeczna        4,67 % 

853  Pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej   3,99 % 

854  Edukacyjna  Opieka  Wychowawcza     0,14 % 

855  Rodzina        2,09 % 

900  Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   0,10 % 

921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego   0,09 % 

926  Kultura Fizyczna i Sport      0,00 % 

 

Struktura dochodów wg źródeł dochodów 

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fiz. I prawnych   39,99 % 

2. Wpływy z dochodów własnych Powiatu    12,27 % 

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa  10,09 % 

4. Dotacje celowe udzielana na podstawie umów z jst   6,51 % 

5. Dotacje ze źródeł pozabudżetowych      0,43 % 

6. Subwencja         25,72 % 

7. Dotacje z funduszy strukturalnych     4,99 % 

 

Struktura   wydatków   wg  działów  klasyfikacji  budżetowej 

O10 Rolnictwo i łowiectwo      0,33 % 

O20  Leśnictwo        0,12 % 

600  Transport        28,65 % 

630  Turystyka        0,04 % 

700  Gospodarka mieszkaniowa       1,12 % 

710  Działalność usługowa       0,92 % 

750  Administracja publiczna       11,62 % 

751  Urzędy naczelnych organów      0,05 % 

752  Obrona Narodowa       0,03 % 

754  Bezpieczeństwo publiczne      3,41 % 

755  Wymiar Sprawiedliwości      0,28 % 

757  Obsługa długu publicznego      0,58 % 

758  Różne rozliczenia (subwencje)      2,07 % 

801  Oświata i Wychowanie      21,65 % 

851  Ochrona Zdrowia       3,29 % 

852  Pomoc Społeczna        6,36 % 
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853  Pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej   5,98 % 

854  Edukacyjna  Opieka  Wychowawcza     6,67 % 

855  Rodzina        4,44 % 

900  Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   0,45 % 

921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego   1,47 % 

926  Kultura Fizyczna i Sport      0,47 % 

 
Tabela 3 Wydatki realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne (bez powiatowych osób prawnych) 

L.p. Treść Kwota 

1 Jednostki  administracji 139 189 791,69 

2 Jednostki oświatowe 37 202 730,95 

3 Jednostki pomocy społecznej 21 766 886,48 

4 Powiatowy urząd pracy 16 089 918,82 

5 Straże i inspekcje 8 466 557,71 

 

Zobowiązania długoterminowe (finansowe) 

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Powiatu  wyniosło  63 208 422 zł  i wynikało z  następujących  

tytułów:  

1 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt  na  inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do 

spłaty  4 353 821   zł. 

2 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt  na  inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek  kwota do 

spłaty  6 123 600  zł. 

3 Zaciągnięty w roku  2012 kredyt  na  inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek  kwota do 

spłaty  4 353 800  zł.  

4 Zaciągnięty w roku  2013 kredyt na  inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek  kwota do 

spłaty    5 577 201  zł. 

5 Zaciągnięty w roku 2014 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota do spłaty 800 000  zł. 

6 Zaciągnięty w roku 2015kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota  do spłat 2 500 000 zł. 

7 Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 6 000 000 zł. 

8 Wyemitowane w roku 2017 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 33 500 000 

zł. 

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby 

prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości, Powiatowa Biblioteka Publiczna). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2204) 

definiuje pojęcie powiatowego zasobu nieruchomości. Należą do niego te nieruchomości, które 

stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W skład powiatowego 
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zasobu wchodzą nieruchomości  zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych 

jednostek organizacyjnych oraz  nieruchomości stanowiące  drogi powiatowe. 

Zmiany w stanie mienia powiatowego  

W okresie od 1.01.2018 r.  do 31.12.2018 r. Powiat: 

− otrzymał  darowiznę nieruchomości przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni  0,1861 

ha i o powierzchni 0,2598 ha od Skarbu Państwa  z  przeznaczeniem  na parking przy 

Szpitalu Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie, 

− zakupił  od Gminy  Radzymin  nieruchomość  przy ul. Konstytucji 3-go Maja 28,  działki 

Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m2,  nieruchomość zakupiona na 

potrzeby ZSO Radzymin (boiska szkolne) oraz pod budowę parkingu ogólnodostępnego, 

nieruchomość zakupiona w ratach, ostatnia rata płatna w 2020 r. 

− w roku 2018  nadal prowadzona jest  weryfikacja gruntów znajdujących się pod  drogami  

powiatowymi. W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 294 działki znajdujące się 

pod drogami, do których wykazane było prawo własności, łączna wartość zmian 

wyniosła  11 978  tys. zł, 

− w roku sprawozdawczym została ukończona przebudowa budynku dla Powiatowej 

Biblioteki Publicznej, zakończona została renowacja zabytkowego budynku Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, wybudowano namiot halowy w Chrzęsnem, 

zakończono budowę mostu w msc. Kury oraz rozliczono zakończone inwestycje 

drogowe. 

 
Tabela 4 Zmiana wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2017 r. 

Stan na 

31.12.2018 r.  

Zmiana wartości 

(4-3) [PLN] 

Dynamika 

(4:3) [%] 

1 2 3 4 5 6 

I ŚRODKI TRWAŁE 

204 223 866,10 233 398 607,35 29 174 741,25 114,29 

1. Grunty 43 276 718,56 56 161 738,81 12 885 020,25 129,77 

2. 

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

142 613 202,64 158 547 188,84 15 933 986,20 111,17 

  3. 

Urządzenia techniczne 

i maszyny 

2 891 034,97 3 203 056,18 312 021,21 110,79 

4. Środki transportu 
1 057 131,38 875 290,34 -181 841,04 82,80 

5. 

Inne środki trwałe + 

Dobra Kultury 
14 385 778,55 14 611 333,18 225 554,63 101,57 
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II 

Inwestycje rozpoczęte 

(środki trwałe w 

budowie) 

6 054 213,78 11 011 006,13 4 956 792,35 181,87 

III 

Środki przekazane na 

poczet inwestycji 

    0,00 0,00 

  

Razem rzeczowe 

aktywa trwałe 
210 278 079,88 244 409 613,48 34 131 533,60 116,23 

 

Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wynika 

z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (m. in. zakończona 

rozbudowa siedziby  Biblioteki, renowacja zabytkowego budynku ZSO) oraz ujęcia gruntów pod 

drogami powiatowymi, dla których wykazane jest bezsporne prawo własności.  W roku 

sprawozdawczym wartość  nakładów  na inwestycje na dzień 31.12.2018 r. jest wyższa od stanu 

początkowego, co oznacza, że  trwają  inwestycje wieloletnie. Przyrost wartości inwestycji 

w toku występuje w  dwóch  jednostkach - Starostwo  Powiatowe  i  Szpital Matki Bożej 

Nieustającej  Pomocy. Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie 

przedstawione jest tabeli nr 5. 

 
Tabela 5 Wartość majątku w układzie podmiotowym stan na 31.12.2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie Starostwo 

Placówki ochr. 

zdrowia  

i opieki społ. 

Placówki 

oświaty  

i wychowania 

Instytucje 

Kultury 
Inspekcje Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

ŚRODKI 

TRWAŁE 

233 398 607,35 41 112 441,83 39 300 539,20 1 944 786,12 3 234 403,65 318 990 778,15 

1. Grunty 

56 161 738,81 8 000 000,00 0,00 100 000,00 838 716,87 65 100 455,68 

2. 

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

158 547 188,84 27 906 405,58 38 481 051,51 1 649 599,67 1 675 294,13 228 259 539,73 

3. 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

3 203 056,18 1 502 079,45 666 696,47 12 814,04 425 237,05 5 809 883,19 

4. Środki transportu 
875 290,34 13 800,03 57 531,87   290 439,46 1 237 061,70 

5. Inne środki trwałe 
14 611 333,18 3 690 156,77 95 259,35 182 372,41 4 716,14 18 583 837,85 
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II 

Inwestycje 

rozpoczęte 

(środki trwałe w 

budowie) 

11 011 006,13 7 371 065,77 6 150,00     18 388 221,90 

III 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

598 825,72 37 315,96       636 141,68 

  

Razem rzeczowe 

aktywa trwałe 

245 008 439,20 48 520 823,56 39 306 689,20 1 944 786,12 3 234 403,65 338 015 141,73 

 

Powiat  sprawuje nadzór nad Centrum Usług Wspólnych, 13 placówkami oświatowymi, 12 

placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej 

i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 2 instytucjami kultury: Powiatowe 

Centrum Dziedzictwa i Twórczości i Powiatowa Biblioteka Publiczna.  

Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu 

w układzie podmiotowym na dzień  31.12.2018 r.  przedstawia tabela nr 6.  

 
Tabela 6 Struktura pozostałych aktywów 

  

  

Wartość majątku wg stanu na 31.12.2018r. 

 

  

Lp. Wyszczególnienie Starostwo Inspekcje 

Placówki 

ochr. zdrowia 

i opieki społ. 

Instytucje 

Kultury 

Placówki 

oświaty i 

wychowania 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE 

I PRAWNE 

598 825,72 0,00 37 315,96 0,00   636 141,68 

II NALEŻNOŚCI  

6 962 101,08 0,00 8 280 663,85 0,00 2 657 250,85 
17 900 

015,78 

  

Razem pozostałe 

aktywa trwałe 

7 560 926,80 0,00 8 317 979,81 0,00 2 657 250,85 
18 536 

157,46 
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Zobowiązania  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zobowiązań  wynosił 79 984 957,05  zł w tym: 

− zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Powiatu  kwota 

63 208 422 zł, 

− zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Szpital Powiatowy wynosił 

9 669 102,60 zł , 

− zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego  kwota 7 107 432,45  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  

 

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy 

w Wołominie w 2018 roku wydał: 

• 20 755 decyzji administracyjnych, 

• 225 postanowień, 

• 2 318 zaświadczeń, 

• 3 512 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych (w tym 1900 

odpowiedzi na wnioski otrzymane za pośrednictwem platformy elektronicznej SEPI), 

• 3 069 informacji o dochodach PIT-11. 

Obsługa formalna klientów 

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie obsługuje osoby bezrobotne z terenu 12 gmin 

wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego, tj.: Wołomin, Zielonkę, Ząbki, Radzymin, 

Marki, Kobyłkę, Tłuszcz, Poświętne, Dąbrówkę, Klembów, Jadów oraz Strachówkę. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2016 – 2018 

w poszczególnych miastach i gminach przedstawia tabela. 

 
Tabela 7 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach w latach 2016, 2017 i 2018 

Gmina 

Liczba zarejestrowanych   

                       bezrobotnych 

 

w tym z prawem do zasiłku 

31.12.16 r. 31.12.17 r. 31.12.18 r. 31.12.16 r. 31.12.17 r. 31.12.18 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

Wołomin  2 336 1 779 1 471 280 241 183 

Zielonka 558 394 384 61 51 58 

Ząbki 782 576 549 123 95 88 

Marki 863 669 624 127 117 107 

Radzymin 980 751 698 125 91 115 

Dąbrówka 310 225 196 45 27 32 

Kobyłka 792 557 605 93 64 79 

Poświętne 228 166 162 37 35 31 

Tłuszcz 970 770 607 118 103 95 

Klembów 449 353 273 52 46 36 
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Jadów 433 328 302 37 29 34 

Strachówka 159 108 80 12 13 14 

 

RAZEM 8 860 6 676 5 951 1 110 912 872 

 

Wynika z niej, że w latach 2016 – 2018 nastąpił znaczący spadek liczby osób bezrobotnych 

przebywających w ewidencji urzędu (2 909 osób mniej, co stanowi 32,83%). Wpływ na to miała 

sprzyjająca sytuacja panująca na rynku pracy jak też zaangażowanie pracowników urzędu 

w aktywizację zawodową klientów, która umożliwiła im powrót na rynek pracy. W ostatnim 

roku nastąpił spadek osób zarejestrowanych we wszystkich gminach z wyjątkiem gminy 

Kobyłka. 

Stopa bezrobocia 

Liczba osób bezrobotnych znajduje swoje odzwierciedlenie również w wielkości stopy 

bezrobocia. Stopa bezrobocia w Powiecie Wołomińskim na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 

7,4 % i w stosunku do grudnia 2017 r. spadła o 1 punkt procentowy. 

Zmianę stopy bezrobocia w okresie 12 kolejnych miesięcy obrazuje poniższa tabela i wykres. 

 

 
Tabela 8 Stopa bezrobocia od XII 2017 r. - XII 2018 r. - Polska, Województwo Mazowieckie, Powiat Wołomiński. 

 

Rysunek 2 Stopa bezrobocia w 2018 r. 

 

 

Miesiąc 

 

XII 

2017 

 

I 

2018 

 

II 

2018 

 

III 

2018 

 

IV 

2018 

 

V 

2018 

 

VI 

2018 

 

VII 

2018 

 

VIII 

2018 

 

IX 

2018 

 

X 

2018 

 

XI 

2018 

 

XII 

2018 

Powiat 

Wołomiński 

 

8,4 

 

8,5 

 

8,3 

 

8,1 

 

7,7 

 

7,6 

 

7,4 

 

7,4 

 

7,4 

 

7,3 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,4 

Województwo 

Mazowieckie 

 

5,6 

 

5,7 

 

5,7 

 

5,5 

 

5,3 

 

5,2 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,9 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,9 

 

Polska 

 

6,6 

 

6,8 

 

6,8 

 

6,6 

 

6,3 

 

6,1 

 

5,8 

 

5,8 

 

5,8 

 

5,7 

 

5,7 

 

5,7 

 

5,8 
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Należy zauważyć, że wskaźnik stopy bezrobocia na naszym terenie utrzymywał tendencje 

podobne do kraju i województwa, ale w ogólnym rozrachunku Powiat Wołomiński odnotował 

najwyższy jej spadek. 

Usługi rynku pracy 

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Polega ono w szczególności 

na pozyskiwaniu ofert pracy i udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy 

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników 

o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. 

Pośrednictwo pracy realizowane jest zgodnie z następującymi zasadami: 

− dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców; 

− dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy; 

− równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym 

pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, 

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną; 

− jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłaszane do urzędu pracy jest 

podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.  

Bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się pracodawcy z przyszłym 

pracownikiem. W tym celu Powiatowy Urząd Pracy organizuje Giełdy Pracy. Uczestnictwo 

pracodawców w Giełdach oprócz budowania wizerunku firmy, może przynieść również korzyści 

w postaci oszczędności tak cennego czasu, jak i kosztów związanych z poszukiwaniem 

odpowiednich pracowników. 

W 2018 r. zorganizowano 24 giełdy pracy, na które zaproszono 364 osoby bezrobotne.  

Zorganizowano giełdy w zawodach: 

• kasjer – sprzedawca – 4 giełdy, 

• magazynier – 1 giełda, 

• piekarz – 1 giełda, 

• pracownik gospodarczy – 4 giełda, 

• pracownik produkcji – 6 giełd,  

• ślusarz-spawacz – 1 giełda, 

• pracownik techniczny - 1 giełda, 

• pracownik hali sprzedaży – 6 giełd. 

 

Od stycznia do grudnia 2018 roku do Urzędu wpłynęły 2 873 oferty na 6 940 wolnych miejsc 

pracy, w tym 4 917 miejsc to propozycje pracy niesubsydiowanej. Pośrednicy pracy pełniący 

funkcję doradcy klienta w ciągu omawianego roku odnotowali 52 081 wizyt osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy, w efekcie których wydali 3 108 skierowań, z tego: 

• 2 493 do pracy, 

• 615 do odbycia stażu. 

Z pośród w/w skierowań było: 

• 1 002 odmów przyjęcia do pracy przez pracodawców, 

•  436 odmów przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy przez osoby bezrobotne, 

•  569 podjęć zatrudnienia, 
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•  552 nierozliczonych w terminie, 

•  475 podjęć stażu, 

•  74 w trakcie realizacji. 

W trakcje wizyt każdemu bezrobotnemu przedstawiono informacje o ofertach pracy oraz innych 

możliwościach pomocy oferowanych przez Urząd. Oferty pracy udostępniane są na stronie 

internetowej www.wolomin.praca.gov.pl w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz na tablicach 

ogłoszeń i telebimach znajdujących się w siedzibie Urzędu oraz jego filiach w Tłuszczu 

i Radzyminie. 

 
Tabela 9 Liczba zgłoszonych miejsc pracy, ich realizacja oraz procentowa efektywność w latach 2016 – 2018 r. 

Lp. 

Liczba zgłoszonych miejsc pracy, 

ich realizacja oraz procentowa efektywność 

w latach 2016-2018 

2016 2017 2018 

1. Liczba pracodawców zgłaszających oferty pracy 2 171 2 781 2 443 

2. Liczba wizyt u pracodawców  365 335 322 

 

3. 

Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem  

w tym: niesubsydiowanych miejsc pracy 

6 272 8 489 6 940 

4 684 6 994 4 917 

 

4. 

Liczba zrealizowanych miejsc pracy 

 w tym: niesubsydiowanych miejsc pracy 

3 462 5 659 4 897 

2 414 4 703 4 087 

5. Liczba anulowanych miejsc pracy 0 0 31 

6. 
Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc 

pracy 
54,4% 65,5% 68,6% 

 

W związku ze zmianą przepisów w listopadzie 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 

zorganizował Konferencję poświęconą zatrudnianiu cudzoziemców dla pracodawców 

z terenu powiatu wołomińskiego. Spotkanie odbyło się w ramach Europejskich Dni 

Pracodawców. Prelegentami podczas konferencji byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wołominie zajmujący się tematyką zatrudniania cudzoziemców oraz Funkcjonariusze Straży 

Granicznej Warszawa – Modlin zatrudnieni w Zespole ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia. 

Poruszone na konferencji kwestie pozwoliły zapoznać lub przybliżyć pracodawcom temat 

obowiązujących procedur, wymaganej dokumentacji jak też ustrzec przed nierozwagą czy też 

niewiedzą podczas zatrudniania osób spoza naszego kraju. Konferencja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem ze strony pracodawców.  

 

WIZYTA ASESORÓW SIECI EUROPEJSKICH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOŁOMINIE 

W dniach 19 – 21 czerwca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gościło 

zagraniczną delegację w ramach programu benchlerning Publicznych Służb Zatrudnienia. Celem 

sieci powstałej w maju 2014 roku jest wspieranie realizacji założeń Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia, inicjatyw KE w zakresie zatrudnienia, krajowych polityk rynku pracy 

i doskonalenie systemów służb zatrudnienia poszczególnych państw oraz integracja 

europejskiego rynku pracy. Delegacja gościła w Polsce po raz drugi. Do wizytowania przez 

asesorów PSZ-tów na szczeblu powiatu zaproszone zostały w Polsce dwa Powiatowe Urzędy 

Pracy z Mazowsza - PUP w Grójcu oraz PUP w Wołominie.  

http://www.wolomin.praca.gov.pl/
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Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych objęta wsparciem w 2018 roku w podziale na poszczególne gminy 

L.p. 
Nazwa formy 

wsparcia 
Ogółem 

GMINY 

Wołomin Kobyłka Zielonka Ząbki Poświętne Tłuszcz Klembów Jadów Strachówka Marki Radzymin Dąbrówka 

1. 1 Prace interwencyjne 256 74 24 16 12 10 37 11 6 3 15 32 16 

2. 2 Roboty publiczne 24 6 0 0 2 0 5 3 1 1 4 0 2 

3. 3 Staż 475 117 24 20 34 17 82 28 31 6 33 60 23 

4.  

Jednorazowe środki 
na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

158 30 19 8 14 5 18 6 6 4 22 21 5 

5.  

Wyposażenie  

i doposażenie 

stanowiska pracy 

148 37 15 5 8 5 13 11 4 2 20 19 9 

6.  
Prace społecznie 
użyteczne 

134 68 7 21 0 0 13 12 8 5 0 0 0 

7.  Szkolenia 82 27 5 2 8 5 6 5 5 1 8 7 3 

8.  Bon stażowy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

9.  Bon na zasiedlenie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.  
Program 
Aktywizacja  

i Integracja 

5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

11.  

Refundacja części 
kosztów 

wynagrodzeń osób 

do 30 r.ż. 

90 22 7 5 4 6 17 2 5 1 3 10 8 

 



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2018 

 

40 

 

Udziały w Spółdzielniach Socjalnych 

 

Powiat Wołomiński jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”. Spółdzielnia 

zatrudnia 43 osoby, również osoby niepełnosprawne, świadczy usługi opiekuńcze w Markach 

i w Tłuszczu. Prowadzi Klub dziecięcy dla 15 dzieci w Postoliskach. Powiat współorganizował 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Spółdzielnia zakończyła działalność w 2018 r. przychodem 

(wg. stanu na 31.12.2018 r.) w wysokości 276 134,66 zł. Jej kapitał zakładowy wynosi 

10 000 zł. 

Rodzajami usług świadczonych przez spółdzielnię wg PKD są m. in. usługi: 

• 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych; 

• 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi; 

• 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

• 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

• 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielni 
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3.1.2.  Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

 

W 2018 r. wydano 3 386 decyzji, w tym: 

− 3 092 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych i decyzji 

zmieniających te decyzje) oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę - średni czas wydania 

tych decyzji to 43 dni, 

−     238 innych decyzji (umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.), 

−       56 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

W omawianym okresie wydano 572 postanowienia i 274 zaświadczenia oraz przyjęto 1 126 

zgłoszeń budów i robót budowlanych oraz rozbiórek, na wykonanie których nie jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę) oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego, z czego 378 zgłoszeń z projektem (dotyczy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i sieci). Od decyzji i postanowień wymienionych powyżej w 45 sprawach 

(w tym 17 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) złożono odwołania lub 

zażalenia. Organ II instancji (Wojewoda Mazowiecki lub Samodzielne Kolegium Odwoławcze 

w Warszawie) po rozpatrzeniu tych odwołań lub zażaleń, uchylił decyzje lub postanowienia 

Starosty Wołomińskiego w 4 przypadkach, w 11 przypadkach utrzymał w mocy, w 4 

przypadkach umorzył postępowanie odwoławcze, a w 2 przypadkach odmówił przywrócenia 

terminu do wniesienia odwołania. W 24 sprawach do chwili obecnej organ II instancji nie 

rozpatrzył jeszcze złożonych odwołań lub zażaleń.  

Tabela 11 Struktura decyzji w podziale na gminy 

L.p. Położenie Decyzje kubaturowe  

+ rozbiórki 

Decyzje sieci  

+ instalacje 

Razem 

1. m. Wołomin 226 316 542 

2. gm. Klembów 108 148 256 

3. gm. Poświętne 49 26 75 

4. gm. Kobyłka 130 161 291 

5. gm. Zielonka 62 52 114 

6. gm. Ząbki 115 38 153 

7. gm. Tłuszcz 134 206 340 

8. gm. Strachówka 20 8 28 

9. gm. Jadów 47 38 85 

10. gm. Marki 202 240 442 

11. gm. Radzymin 300 320 620 

12. gm. Dąbrówka 68 78 146 
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3.1.3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu wołomińskiego  

 

Atrakcyjność inwestycyjna powiatu obrazowana jest liczbą realizowanych na jego obszarze 

inwestycji budowlanych. Zgodnie z przepisami, zarówno budowlanymi jak i geodezyjnymi 

częścią dokumentacji niezbędnej dla ich właściwego zrealizowania pozostają informacje 

bazujące na danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Materiały 

geodezyjne pozostają podstawą zarówno dla prac geodezyjnych służących jednostkowym 

opracowaniom, ale także stanowią bazę m.in. dla opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które powodują przeznaczanie terenów, których położenie 

określają dane geodezyjne na cele inwestycyjne.  

Można zatem przyjąć, że liczba realizowanych inwestycji budowlanych, a co się z tym wiąże 

ilość dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych, pozostaje wprost proporcjonalna do 

aktywności inwestycyjnej w powiecie. 

Od wielu lat obserwuje się utrzymywanie liczby opracowań geodezyjnych związanych 

zarówno z planowaniem inwestycji (mapy do celów projektowych) oraz procesami ich 

końcowej realizacji (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza). W roku 2018 zgłoszono ok. 

4 000 prac geodezyjnych związanych z aktualizacją mapy zasadniczej (mapy do celów 

projektowych), oraz ok. 4 400 prac związanych z inwentaryzacją powykonawczą obiektów 

budowlanych. Każda z tych prac może, z uwagi na ich specyfikę, obejmować kilka zamierzeń 

inwestycyjnych. Dodatkowo zgłoszono ok. 800 podziałów nieruchomości, które mogą 

powodować powstawanie działek do późniejszego zainwestowania, a także zgłaszane są inne 

prace. Łącznie oznacza to ok. 10 000 różnego rodzaju opracowań mapowych rocznie. 

Atrakcyjność inwestycyjna powiatu związana jest pośrednio z dziedziną geodezji i kartografii, 

która postrzegana jest poprzez jakość i aktualność danych geodezyjnych, służących dla celów 

inwestycyjnych, szybkość ich udostępniania czy wykonywania prac geodezyjnych                                    

i kartograficznych, oraz tzw. poziom ich  cyfrowości.  

Szczególne znaczenie dla inwestorów w tym zakresie ma jakość danych określających granice 

działek ewidencyjnych (nieruchomości). Stanowią one bowiem podstawę dla przestrzennej 

lokalizacji planowanych inwestycji budowlanych. Specyfika powiatu wołomińskiego 

wskazuje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są gruntami na obszarach wiejskich, 

których większość wymaga m.in. precyzyjnego określenia położenia granic działek. 

Problem aktualności danych geodezyjnych obrazują m.in. dane dotyczące ilości 

wprowadzanych zmian w zbiorach danych, które dla części mapowej sięgają około 10 000 

opracowań stanowiących ich podstawę, a dla części opisowej jest to szacunkowo około 15 000 

– 18 000 pozycji. Zmiany te dotyczą aktualizacji map na podstawie wyników prac 

geodezyjnych, natomiast część opisowa związana jest z ujawnianiem decyzji 

administracyjnych, orzeczeń sądowych, czy zmian wynikających z aktów notarialnych. 

Rocznie z aktualizowanych baz danych wydawane są odbitki z map, czy też wypisy albo 

wyrysy z map ewidencyjnych stanowiące łącznie szacunkowo ok. 20 000 - 25 000 wniosków 

ogółem. Dokumenty te wydawane są w związku z podejmowanymi czynnościami 

inwestycyjnymi czy obrotem nieruchomościami. 

 W roku 2018 w ramach realizacji zadań ustawowych wykonano modernizację ewidencji 

gruntów i budynków obejmującą m.in. ustalenie granic działek ewidencyjnych dla obrębu 

Arciechów gmina Radzymin (ok. 900 ha). Wyniki tych prac w sposób istotny przyczynią się 

do polepszenia jakości posiadanych danych geodezyjnych o granicach działek ewidencyjnych, 
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a także do szybszego pozyskiwania danych przez inwestorów oraz wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych. Modernizacją objęty był cały obszar łącznie 2 918 działek 

ewidencyjnych na obszarze ponad 905 ha. 

W wyniku modernizacji zostały ustalone przebiegi granic wszystkich działek ewidencyjnych, 

dane ewidencyjne zostały doprowadzone do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz 

standardami obowiązującymi w geodezji. Powierzchnie działek zostały wykazane                                       

z dokładnością zapisu do 1m2, dotychczas powierzchnie znacznej większości działek były 

wykazane z dokładnością zapisu do 1 ara, tj. zaokrąglane do 100 m2. Spowodowało to m. in. 

urealnienie wykazanych danych przedmiotowych a w konsekwencji np. ustalenie przez gminę 

wysokości podatku od nieruchomości za faktyczną i rzeczywistą powierzchnię wykazaną                      

z dokładnością do 1m2. Zostały również zweryfikowane dane a w razie konieczności 

pomierzone budynki oraz sprawdzone i wykazane w ewidencji gruntów i budynków funkcje 

tych budynków. Pozwoli to również na właściwe ustalenie wysokości podatku od 

nieruchomości. 

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych znacznie przyspieszy oraz obniży koszty 

sporządzania dokumentacji geodezyjnej do celów inwestycyjnych. W przypadku większości 

działek, dla których granice te nie były ustalone w trybie obowiązujących przepisów, 

zachodziła konieczność wykonania przez geodetów dodatkowych czynności znacznie 

wydłużających czas sporządzenia opracowania (np. mapy do celów projektowych). Obecnie 

czynności tych geodeta nie wykonuje, przyjmując granice działki ustalone w trybie 

modernizacji. 

W ramach zleconych prac została także założona osnowa geodezyjna, o zagęszczeniu 

umożliwiającym szybsze i sprawniejsze wykonywanie prac geodezyjnych, których wyniki 

służą później inwestorom. Znaki osnowy geodezyjnej, które wielokrotnie, przy braku 

możliwości ich kontrolowania także w 2018 r. ulegają zniszczeniu podczas realizacji inwestycji 

budowlanych, stanowią m.in. o stałości wyników prac geodezyjnych.  

Zwiększanie środków na geodezję i kartografię i stałe finansowanie tej dziedziny na szczeblu 

powiatowym powoduje, w ramach realizacji określonych czasowo zadań Starosty, 

przeznaczanie środków na cyfryzację zasobu (sprzęt, oprogramowanie) oraz na prace 

geodezyjne i kartograficzne realizowane jako zadania ustawowe, które podnosząc jakość 

danych geodezyjnych przyczyniają się do postrzegania powiatu jako obszaru atrakcyjnego 

inwestycyjnie. 

 

W 2018 r., w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

1. Zarejestrowano 11 523 „Zgłoszenia prac geodezyjnych” co pozwoliło między innymi 

zasilić powiatową bazę mapy numerycznej: 

1.1. Projektami podziałów nieruchomości w liczbie 825 zgłoszeń 

1.2. Inwentaryzacjami powykonawczymi budynków w liczbie 958 zgłoszeń 

1.3. Inwentaryzacjami powykonawczymi obiektów uzbrojenia terenu w liczbie 3 439 

zgłoszeń 

1.4. Zaktualizowano 6 956 ha treści mapy zasadniczej w ramach 4 033 zgłoszeń 
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Tabela 12 Analiza wybranych asortymentów zgłoszeń prac geodezyjnych na tle poszczególnych jednostek 

ewidencyjnych wchodzących w skład powiatu 

  

Aktualizacja mapy zasadniczej 

Inwentaryzacja 

powykonawcza 

budynków 

Inwentaryzacja 

powykonawcza 

uzbrojenia 

terenu 

Podziały 

nieruchomości 

GMINA 
Liczba 

zgłoszeń 

Powierzchnia 

w ha 

Liczba 

zgłoszeń 

Liczba 

zgłoszeń 

Liczba 

zgłoszeń 

Dąbrówka 255 714 43 145 74 

Jadów 144 275 24 91 33 

Klembów 334 555 42 211 74 

Poświętne 125 311 35 55 38 

Strachówka 48 132 20 28 17 

Tłuszcz 363 529 72 343 68 

Kobyłka 373 557 95 373 77 

Marki 525 769 173 443 87 

Radzymin 721 1 412 212 664 155 

Wołomin 755 928 111 677 142 

Ząbki 246 381 88 277 46 

Zielonka 144 393 43 132 14 

SUMA: 4 033 6 956 ha 958 3 439 825 

 

 

2. Zarejestrowano 1 060 wniosków o przeprowadzenie koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

3. Przyjęto do realizacji 6 377 wniosków o udostepnienie materiałów zgromadzonych 

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (kopie map i dokumentów 

archiwalnych, mapy do warunków zabudowy, mapy do wstępnych projektów podziałów 

nieruchomości, etc.). 

4. Wykonano, w ramach umowy Nr 206.2018 z dnia 10 maja 2018 r., na kwotę 246 000,00 zł 

brutto (w tym z budżetu państwa 95 000,00 zł), stabilizację, pomiar i wyrównanie osnowy 

wysokościowej (wielofunkcyjnej) dla obszaru gmin: Jadów, Poświętne, Strachówka 

i Tłuszcz, stanowiącej podstawę realizacji inwestycji budowlanych. Zadanie 

stanowi również element prac wchodzących w zadanie służby geodezyjnej, związane 

z przejściem na wysokościowy system odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH 

(Amsterdam). 

5. Wykonano zadanie polegające na przetworzeniu mapy zasadniczej hybrydowej do postaci 

numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Kobyłka – część północna – umowa 

Nr 295.2018 z dnia 03 lipca 2018 r., na kwotę 82 000,00 zł brutto. 

6. Wykonano zadanie polegające na utworzeniu numerycznej mapy gleb chronionych dla 

obszaru gminy Klembów – umowa Nr 472.2018 z dnia 29 października 2018 r., na kwotę 

19 715,60 zł brutto (w tym z budżetu państwa 19 715,60 zł). 

  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=PL-EVRF2007-NH&action=edit&redlink=1
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3.2. CEL STRATEGICZNY 2 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA 

MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

 

3.2.1.  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 

Podstawą kierunkową działań w zakresie m. in. przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu jest przyjęta Uchwałą Nr XXVI -264/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

17 listopada 2016 r. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 

Wołomińskiego do roku 2025”. Treść Strategii… oraz roczne raporty o realizacji zadań 

dostępne na stronie: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/, zakładka „Strategie, programy                   

i plany”, podstrona „Polityka społeczna”. 

Jednak dokumentem poświęconym problematyce osób niepełnosprawnych jest: „Powiatowy 

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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) samorząd powiatowy przekazuje wojewodzie coroczną 

informację z realizacji przyjętego programu. Taką informację sporządzono również za rok 2018 

na podstawie danych zebranych z wszystkich jednostek gminnych i powiatowych, które 

działają na rzecz osób niepełnosprawnych: wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego; 

Powiatowy Urząd Pracy; Szpital Powiatowy; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; 

domy pomocy społecznej; środowiskowe domy samopomocy; zespoły szkół specjalnych; 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne; organizacje pozarządowe. Informacja jest dostępna na 

stronie: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/, zakładka „Strategie, programy i plany”, 

podstrona „Polityka społeczna”, podstrona „Niepełnosprawni”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest obok Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności, powiatową jednostką realizującą bezpośrednio działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Realizuje więc działania określone w Strategii….., a m. in. w zakresie 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu rosnącej liczbie osób niepełnosprawnych oraz 

podejmuje działania wyrównujące szanse tych osób na pełniejsze funkcjonowanie. 

W roku 2018 realizowano zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz przekazano środki 

finansowe w wysokości 216 000 zł na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej do 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. 

W ramach rehabilitacji społecznej realizowano następujące zadania: działalność warsztatu  

terapii zajęciowej na kwotę 398 304 zł, dla 24 uczestników; dofinansowanie środków 

pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla 147 osób na 

kwotę 332 243 zł; dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 195 545 zł, dla 174 

osób; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się 

i technicznych na kwotę 261 896 zł,  dla 94 osób; dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki 

i rekreacji osób niepełnosprawnych na kwotę 43 570 zł, dla 8 wnioskodawców a z pomocy 

skorzystało 310 osób niepełnosprawnych.  

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przyznano dofinansowanie w Module 

I dla 34 osób na kwotę 236 935 zł z przeznaczeniem na pomoc w: zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, zakupie 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/
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sprzętu elektronicznego oraz szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu, utrzymania 

sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupie 

protezy kończyny oraz utrzymania sprawności posiadanej protezy, utrzymania aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. W Module II dla 88 osób kwotę 

236 994 zł przeznaczono na pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego. Ponadto pod koniec 

2018 roku po raz pierwszy rozpoczęto realizację programu  „Warsztaty klubowe WTZ” ze 

środków PFRON, na który przeznaczono środki finansowe w kwocie 10 713,79 zł, w programie 

wzięło udział 11 osób. Celem programu było wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu 

samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez 

WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.        

Kwotę 501 428,97 zł  przeznaczono na realizację  pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” w ramach, którego dofinansowanie otrzymały 122 osoby; 1 482 950,00 zł 

wydatkowano na dofinansowania dla 690 osób niepełnosprawnych w ramach środków 

otrzymanych z algorytmu PFRON.  

Kolejnym kierunkiem działań określonych w Strategii…. m.in. dla Centrum było w 2018 roku 

usprawnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej i dostosowanie placówki opiekuńczo  

- wychowawczej do obwiązujących przepisów prawa oraz rozwój rodzinnych form pieczy 

zastępczej na rzecz powrotu dzieci do środowisk naturalnych z terenu powiatu 

wołomińskiego.  

Jednym z najważniejszych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest dokonywanie 

oceny sytuacji dziecka. Wydano w tym zakresie 370 opinii. Zabezpieczono środki finansowe 

na wszelkie świadczenia obligatoryjne i fakultatywne z zakresu pieczy zastępczej.  W 2018 

roku jako nowe zadanie realizowano Program Dobry Start (300+) w ramach, którego 

przyznawano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Ponadto 

w 2018 roku po raz pierwszy realizowano dopłatę do wypoczynku dla dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej – jest do zadanie fakultatywne. W ramach realizowanego projektu ze 

środków unijnych  „Nowe Horyzonty” pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej oraz 

młodzież powyżej 15-go roku życia mogli skorzystać z następujących form wsparcia: kursy 

zawodowe, warsztaty ekonomii społecznej, indywidulane doradztwo zawodowe, kursy                           

i szkolenia, warsztaty terapeutyczne, zajęcia psychoruchowe. Ponadto, przeszkolono 13 

kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej, z czego 7 osób otrzymało zaświadczenia 

kwalifikacyjne. Spośród istniejących rodzin zastępczych 14 osób wzięło udział w szkoleniach 

organizowanych przez MOT TRAD „Szansa”. Szkolenia miały na celu podniesienie 

kompetencji i kwalifikacji istniejących rodzin zastępczych. 

Na finansowanie pieczy zastępczej ogółem przeznaczono w 2018 roku kwotę 5 145 333 zł.  Dla 

370 osób przyznano świadczenia przeznaczone dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Przyznano również świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucji, o których mowa w art. 88 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 

z późn. zm.) czyli osobom opuszczającym: domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie; domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

schroniska dla nieletnich; zakład poprawczy; specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy; 

specjalny ośrodek wychowawczy; młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający 

całodobową opiekę; młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 
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Środowiskowe Domy Samopomocy 

 W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu pomoc społeczna na: „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy 

dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy Radzymin oraz miasta/gminy 

Ząbki” podpisano umowę z CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy na 

prowadzenie, w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2019 r., Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radzyminie oraz z Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Ząbkach na prowadzenie, w okresie 1 stycznia 

2016 r. – 31 grudnia 2019 r., Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach.  

Na prowadzenie ŚDS w Radzyminie w roku 2018 ze środków budżetu Państwa przeznaczono 

kwotę 469 235,00 zł, zaś TPD otrzymało na prowadzenie ŚDS Ząbki kwotę 492 415,00 zł. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w placówkach objęto opieką po 26 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkańców powiatu wołomińskiego (1 osoba korzysta 

z placówki w przypadku absencji stałego uczestnika). Placówki wspiera oraz prowadzi nadzór 

merytoryczny nad ich działalnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

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 w Warszawie na prowadzenie, w okresie 1 stycznia 

2016 r. – 31 grudnia 2019 r. placówki w Zielonce. Opieką w DSM objęto w roku 2018 – 12 

kobiet i 21 dzieci. Zadanie dofinansowano dotacją Powiatu w kwocie 120 000,00 zł, ze środków 

własnych CARITAS przeznaczył na prowadzenie placówki 35 952,00 zł. 

 

Do powiatowego systemu wsparcia osób w wieku senioralnym należy zaliczyć prowadzone 

przez Powiat Wołomiński dwa domy pomocy społecznej, działania i usługi organizowane przez 

gminne ośrodki pomocy społecznej oraz prowadzone przez organizacje pozarządowe Kluby 

Seniora i Dzienne Domy Pobytu, Gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, 

działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innych stowarzyszeń 

skupiających bądź działających na rzecz osób starszych. 

  

W dniu 16.02.2018 r. zorganizowano Konferencję na temat Powiatowej Polityki Senioralnej, 

w której udział wzięli przedstawiciele środowiska seniorów – uczestnicy Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, członkowie Klubów Seniora. W ramach organizacji wsparcia dla osób 

starszych zostało zakończone opracowywanie Powiatowego Programu Polityki Senioralnej 

Powiatu Wołomińskiego i zaktualizowane w styczniu 2019. Program był skierowany do 

konsultacji wewnętrznych, po których został przedłożony Zarządowi Powiatu i skierowany do 

konsultacji społecznych. 

Powiat Wołomiński prowadzi 2 Domy Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej 

w Radzyminie  przeznaczony jest dla 107 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych 

i z chorobą Alzhaimera. Stan mieszkańców na dzień 01.01.2018 r. wynosił 104 osoby, stan na 

31.12.2018 r. wynosił 107 osób. Stan średnioroczny wyniósł 106 osób. 

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce przeznaczony jest dla 67 mieszkańców. Na dzień 

01.01.2018 r. w Domu przebywało 67 osób. W ciągu roku odeszło 18 mieszkańców (zmarło 16 

osób, 1 osoba usamodzielniła się, 1 osoba odeszła do innej placówki). W ciągu roku  przyjęto 

12  seniorów. W dniu 31.12.2018 r. w DPS przebywało 61 mieszkańców; średnio miesięcznie 

w Domu przebywały 64 osoby (63,30). 
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Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności. 

W Zespole mieszkańcy 

wszystkich gmin powiatu 

mogą ubiegać się m.in. 

o wydanie orzeczenia 

o stopniu 

niepełnosprawności, 

orzeczenia o wskazaniach 

do ulg i uprawnień, 

orzeczenia 

o niepełnosprawności (dla 

osób poniżej 16-go roku 

życia), legitymacji 

potwierdzającej 

niepełnosprawność oraz 

karty  parkingowej.  

W skład Zespołu oprócz kadry 

administracyjnej wchodzą lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi oraz 

pracownicy socjalni. Wszystkie pomieszczenia Zespołu: biuro podawcze, gabinety, 

poczekalnia oraz łazienka dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. 

odbyło się 240 posiedzeń składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności, w trakcie których rozpatrzono 2 813 wniosków. Ponadto wydano 1 645 

legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, 565 kart parkingowych, liczba wydanych 

postanowień – 5, liczba odwołań od wydanych decyzji – 256, liczba orzeczeń utrzymanych 

w mocy – 49, średni czas wydania decyzji - 30 dni, liczba spraw prowadzonych w 2018 r. – 

533. 

W okresie od 01.01. do 31.12.2018 r. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

realizował następujące działania: 

- hostelowe – polegające na zapewnieniu schronienia osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej. Z pobytu w hostelu skorzystało w sumie: 9 osób, w tym 3 dzieci. Główną 

przyczyną umieszczenia osób potrzebujących w hostelu była sytuacja spowodowana przemocą 

w rodzinie. Pozostałe sytuacje przyjęcia do hostelu były związane z trudną sytuacją 

mieszkaniową lub finansową. Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie 

z dostępnych mediów.  

- poradnictwo - obejmujące konsultacje indywidualne, psychoterapię indywidualną, 

psychoterapię rodzinną, wsparcie psychologiczne, porady wychowawcze dla rodziców, porady 

prawne, mediacje, konsultacje psychologiczne dla par, zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla 

osób stosujących przemoc, porady pracownika socjalnego, warsztaty tematyczne. 

W 2018 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się w sumie 1 160 

spotkań z psychologiem, psychoterapeutami, prawnikiem, pedagogiem, mediatorem oraz 

pracownikiem socjalnym. 

 

Fot. 5 siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
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Tabela 13 Wszystkie spotkania ze specjalistami w POIK 2018 rok 

Psycholog 
Psychoterapeuta 

rodzinny 

Pracownik 

socjalny 
Mediator Pedagog Prawnik Suma 

576 458 15 5 67 39 1 160 

 

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. 

Indywidualną pomocą psychologiczną objętych było 79 osób. Psycholog prowadził konsultację 

dla par, z których skorzystało 5 par. Opieką psychologa było objętych 11 dzieci. 

Pedagog objął pomocą 15 osób dorosłych oraz 1 dziecko. Udzielił konsultacji 2 parom.  

Prawnik udzielił porad prawnych 39 osobom. Pomoc prawna polegała na przygotowywaniu 

pism w sprawie: o eksmisję, alimenty, pozwy o rozwód, wnioski o ograniczenie władzy 

rodzicielskiej, ustalenie opieki na dziećmi, rozdzielność majątkową, różne odwołania i inne 

pisma urzędowe.  

Od czerwca 2017 roku w Ośrodku Interwencji prowadzona jest psychoterapia rodzinna. Jest 

ona okazją dla wszystkich członków rodziny do porozmawiania ze sobą nawzajem, omówienia 

występujących problemów i przepracowania mechanizmów zaburzających funkcjonowanie 

systemu rodzinnego jako całości pod okiem wykwalifikowanego psychoterapeuty. Każdy 

z członków rodziny jest zachęcany do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabierania głosu. 

Z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin. Dodatkowo psychoterapeuta rodzinny objął 

indywidualną pomocą 52 osoby oraz 12 par. 

 
Tabela 14 Osoby korzystające z usług specjalistów w POIK 2018 rok. 

 

Specjalista 

 

Rodzaj 

usługi 

 

Psycholog 

 

Pedagog 

 

Psychoterapeuta 

rodzinny 

 

Prawnik 

 

Pracownik 

Socjalny/mediator 

Konsultacja 

indywidualna 

79 15 52 39 6 

dzieci 11 1 0 0 0 

pary 5 2 13 0 0 

rodziny  

w terapii 

0 0 18 0 0 

rodziny w 

mediacji 

0 0 0 0 5 
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W Ośrodku prowadzone były mediacje, skorzystało z nich 5 rodzin.  

Klienci w trakcie konsultacji są kierowani do innych instytucji pomocowych lub specjalistów, 

takich jak: 

- Ośrodki Pomocy Społecznej, 

- Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 

- konsultacje psychiatryczne, 

- Zespołów Interdyscyplinarnych, 

- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

W 2018 w POIK odbyły się: 

• Warsztaty o asertywności prowadzone przez pracownika socjalnego. Odbywały się raz 

w tygodniu przez okres od 06.03.2018 – 07.04.2018.  

• warsztat „Samouszkodzenia oraz inne zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży” 

prowadzony przez psychoterapeutę, adresowany do pracowników oświaty, przede 

wszystkim psychologów i pedagogów szkolnych. Odbyły się dwie edycje warsztatów: 

27.11 oraz 19.12.2018 r. Warsztaty trwały 1 dzień. Tematy poruszane na warsztatach                 

to między innymi: 

- różnice między próbą samobójczą a samouszkodzeniem, 

- wzrost częstości samouszkodzeń a wpływ środowiska, 

- pośrednie i bezpośrednie zachowania autodestrukcyjne. 

 

Po raz drugi w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy odbyła się konferencja 

„Budowanie sieci wspierającej rodziny – Chrońmy dzieci”. Organizatorem był Powiatowy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie 

współorganizatorem Starostwo Powiatowe a patronat honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka 

oraz Burmistrz Wołomina. Celem konferencji było: 

- zwiększenie świadomości dotyczącej długofalowych skutków doświadczania przemocy 

w dzieciństwie, 

- poszerzenie wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci,  

- poznanie systemowych rozwiązań, które sprawią, że pomoc dzieciom będzie bardziej 

skuteczna, 

- wymiana doświadczeń. 

Konferencja miała zasięg powiatowy i adresowana była głównie do pracowników oświaty oraz 

instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin, w których występuje przemoc. 

 

W lutym 2018 r. Ośrodek zorganizował bezpłatne szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskiej Karty w oświacie”. Było ono 

adresowane do pedagogów, psychologów, wychowawców szkolnych. Tematy poruszane na 

szkoleniu: 

- zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”- akty prawne obligujące 

przedstawicieli oświaty do podejmowania określonych działań mających na celu udzielenie 

stosownej pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia, 

- realizacja procedury, 

- rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych. 
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W kwietniu 2018 r. odbyło się coroczne spotkanie przewodniczących zespołów 

interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Wołomińskiego. Celem spotkania było między innymi 

omówienie bieżących spraw wynikających z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Podczas spotkania odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz zajęcia superwizyjne, których celem było omówienie trudnych 

sytuacji związanych z prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty oraz wsparcia specjalistów.  

We wrześniu w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołominie w siedzibie 

POIK obyło się spotkanie z naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP panem nadkom. 

dr. Mariuszem Pawlakiem. Na spotkaniu obecni byli przewodniczący Zespołów 

Interdyscyplinarnych, jego celem było omówienie procedur w przypadku, gdy osobą 

podejrzaną o stosowanie przemocy jest funkcjonariusz policji.  

W 2018 roku były kontynuowane zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla 

sprawców przemocy w rodzinie wg. Modelu Duluth. Realizacja programu odbywa się 

w systemie otwartym, czyli w trakcie trwania programu mogą dołączyć nowi uczestnicy 

przechodząc po kolei wszystkie sesje. 

  
Tabela 15 Program korekcyjno-edukacyjny wg Modelu Duluth 

 Liczba 

zgłoszonych 

osób 

 

Liczba 

indywidulanych 

konsultacji do 

programu 

Liczba osób 

zakwalifikowanych 

Liczba osób 

które ukończyły 

program w 2018 

r. 

2018 13 20 7 0 

 

W 2018 POIK pozyskał dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 

prowadzenie odziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W ramach tego programu 6 osób wzięło udział w konsultacjach do programu, a 4 zostały 

zakwalifikowane. Kwota dotacji to 7 500 zł.  

 
Tabela 16 Program korekcyjno-edukacyjny finansowany z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

 Liczba 

zgłoszonych osób 

 

Liczba indywidulanych 

konsultacji do 

programu 

Liczba osób 

zakwalifikowanych 

Liczba osób 

które ukończyły 

program 

2018 6 10 4 2  

 

Podstawowym celem obu programów było powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy 

w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie prowadzone były w formie działań psychologicznych, edukacyjnych 

i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc. 

 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez Starostę jednostka 

organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 137/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 października 2011 r., 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wołomińskim zostało wyznaczone 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 
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Od stycznia 2012 roku w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1) rodzina zastępcza: 

a. spokrewniona, 

b. niezawodowa, 

c. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna, 

2) rodzinny dom dziecka. 

Tabela 17 Łączna liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci w nich przebywających w roku 2018 r. 

Typy rodzin zastępczych Liczba rodzin  Liczba dzieci (dzieci mogą być w ciągu jednego roku 

przenoszone do innych form pieczy zastępczej). 

Spokrewnione 138 174 

Niezawodowe 83 112 

Zawodowe 3 11 

Pogotowie rodzinne  1 13 

Rodzinne domy dziecka 4 39 

Ogółem w roku 2018 229 349 

Źródło: dane własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

Największa liczba rodzin zastępczych funkcjonuje na terenie gminy Wołomin 56 rodzin, 

31 rodzin zastępczych jest na terenie gminy Marek, 29 na terenie gminy Ząbki. Gminami, 

w których funkcjonuje najmniej rodzin zastępczych są Strachówka 3 rodziny zastępcze, 

9 w gminie Dąbrówka, 11 rodzin zastępczych w gminie Poświętne i po 12 rodzin zastępczych 

w gminach Jadów i Klembów.  

Tabela 18 Łączna liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci w roku 2018 w podziale na gminy 

L.p. Gmina Liczba 

rodzin 

Liczba dzieci Typ rodziny Liczba rodzin Liczba dzieci 

1 Dąbrówka 9 12 spokrewniona 7 8 

niezawodowa 2 4 

2 Jadów 12 16 spokrewniona 6 7 

niezawodowa 6 9 

3 Klembów 12 23 spokrewniona 6 6 

niezawodowa 4 5 

rodzinny dom 

dziecka 

1 8 

zawodowa 1 4 

4 Kobyłka 18 23 spokrewniona 9 11 

niezawodowa 9 12 

5 Marki 31 38 spokrewniona 19 25 

niezawodowa 12 13 

6 Poświętne 11 14 spokrewniona 7 8 

niezawodowa 4 6 

7 Radzymin 22 47 pogotowie 1 13 

spokrewniona 11 14 
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niezawodowa 9 11 

rodzinny dom 

dziecka 

1 9 

8 Strachówka 3 4 spokrewniona 2 3 

niezawodowa 1 1 

9 Tłuszcz 13 20 spokrewniona 9 12 

niezawodowa 4 8 

10 Wołomin 56 94 spokrewniona 37 49 

niezawodowa 15 16 

rodzinny dom 

dziecka 

2 22 

zawodowa 2 7 

11 Ząbki 29 40 spokrewniona 16 21 

niezawodowa 13 19 

12 Zielonka 13 18 spokrewniona 9 10 

niezawodowa 4 8 

Ogółem 229 349 ogółem 229 349 

Źródło: Dane własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

 

 

 

Tabela 19 Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci w nich przebywających stan na 31.12. 2018 r. 

Typy rodzin 

zastępczych 

Liczba rodzin  Liczba dzieci (dzieci mogą być w ciągu 

jednego roku przenoszone do innych 

form pieczy zastępczej). 

Spokrewnione 119 148 

Niezawodowe 71 95 

Zawodowe 3 10 

Pogotowie rodzinne  1 6 

Rodzinne domy 

dziecka 

4 32 

Ogółem w roku 

2018  

198 291 

Źródło: dane własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

W okresie sprawozdawczym rozwiązanych lub zakończonych zostało 30 rodzin zastępczych. 

18 rodzin zastępczych spokrewnionych i 12 rodzin zastępczych niezawodowych. 
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Tabela 20 Typy rodzin zastępczych funkcjonujących w Powiecie Wołomińskim i liczba dzieci w nich umieszczona                 

stan na 31.12.2018 r. 

 

Typ rodziny 

Liczba rodzin Liczba dzieci 

Ogółem 
w tym 

na wsi 

w tym 

małżeństwa 
Ogółem 

w tym 

chłopcy 

w tym 

dziewczynki 

Rodzina zastępcza 

spokrewniona 119 40 57 148 83 65 

Rodzina zastępcza 

niezawodowa  71 23 41 95 45 50 

Rodzina zastępcza 

zawodowa 3 2 3 10 6 4 

Rodzina zastępcza 

zawodowa pełniąca 

funkcję pogotowia 

rodzinnego 1 1 1 6 2 4 

Rodzinny dom dziecka  4 2 4 32 16 16 

Ogółem  198 68 106 291 152 139 
Stan na 31.12.2018 Źródło: Dane własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

 

Tabela 21 Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci w podziale na gminy stan na 31.12.2018 r. 

Stan na 31.12.2018r. Źródło: Dane własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

 

Na terenie Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2018 roku funkcjonowało 198 rodzin 

zastępczych z czego 49 na terenie gminy Wołomin, 24 w gminie Ząbki, 22 na terenie gminy 

Marki, 20 rodzin zastępczych na terenie gminy Radzymin, 16 w gminie Kobyłka, 13 rodzin 

L.p. Gmina liczba rodzin liczba dzieci typ rodziny liczba rodzin liczba dzieci 

1 Dąbrówka 9 10 spokrewniona 7 8 

niezawodowa 2 4 

2 Jadów 8 13 spokrewniona 4 4 

niezawodowa 4 5 

3 Klembów 11 22 spokrewniona 6 6 

niezawodowa 3 4 

rodzinny dom dziecka 1 7 

zawodowa 1 3 

4 Kobyłka 16 14 spokrewniona 7 8 

niezawodowa 9 12 

5 Marki 22 33 spokrewniona 12 16 

niezawodowa 10 11 

6 Poświętne 11 13 spokrewniona 7 8 

niezawodowa 4 6 

7 Radzymin 20 29 pogotowie 1 6 

spokrewniona 10 12 

niezawodowa 8 10 

rodzinny dom dziecka 1 9 

8 Strachówka 3 4 spokrewniona 2 3 

niezawodowa 1 1 

9 Tłuszcz 13 19 spokrewniona 9 11 

niezawodowa 4 7 

10 Wołomin 49 90 spokrewniona 32 43 

niezawodowa 13 14 

rodzinny dom dziecka 2 16 

zawodowa 2 7 

11 Ząbki 24 34 spokrewniona 15 20 

niezawodowa 9 14 

12 Zielonka 12 18 spokrewniona 8 9 

niezawodowa 4 7 

ogółem 198 291 ogółem 198 291 
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zastępczych na terenie gminy Tłuszcz, 12 na terenie gminy Zielonka, 11 na terenie gminy 

Klembów, 11 rodzin zastępczych na terenie gminy Poświętne, 9 w gminie Dąbrówka, 8 na 

terenie gminy Jadów i 3 rodziny zastępcze na terenie gminy Strachówka. 

W okresie sprawozdawczym powstało 18 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których było 

umieszczonych 23 dzieci, utworzonych zostało 7 rodzin zastępczych niezawodowych z 11 

dzieci. Do zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego w ciągu roku 

trafiło 5 dzieci, 6 dzieci trafiło do rodzinnych domów dziecka (część dzieci umieszczonych 

w/w rodzinnym domu dziecka oraz rodzinach zastępczych niezawodowych została 

przeniesiona z rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia).  

Tabela 22 Napływ dzieci do pieczy zastępczej w 2018 roku 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

zastępczych 

spokrewnionych 

w rodzinach 

zastępczych 

niezawodowych 

w rodzinach zastępczych zawodowych 

w 

rodzinnych 

domach 

dziecka 

Ogółem  

w rodz. 

zastępczych 

zaw. 

w tym 

pełniących 

funkcję 

pogotowia  

rodzinnego 

w tym 

pełniących 

funkcję 

rodziny 

specjalistycznej  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dzieci umieszczone  

w pieczy zastępczej,  

z tego: 
23 11 

 

6 5 0 6 

1.1. z rodziny naturalnej 20 8 5 5 0 6 

1.2. z rodzinnej pieczy 

zastępczej 
2 2 

1 
0 0 0 

1.3. z instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 
1 1 0 0 0 0 

Źródło: Dane własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

Zdecydowana większość dzieci trafia do rodzinnej pieczy zastępczej bezpośrednio od rodziców 

biologicznych, którzy w niewłaściwy sposób pełnią funkcję opiekuńczo – wychowawczą. 
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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. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 3 196 porad (w tym 1 506 

w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową).  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach Programu współpracy Powiatu 

Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa                 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się w formie 

wsparcia lub powierzenia realizacji zadania w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie 

pozakonkursowym. Zgodnie z postanowieniami rozdziału V Programu współpracy, Zarząd 

Powiatu Wołomińskiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych: I i II edycja w listopadzie 2017 r., III edycja w styczniu 2018 r., 

IV edycja w marcu 2018 r. oraz V edycja w czerwcu 2018 r.  

Na 32, spośród 40 ogłoszonych konkursów ofert w zakresach: 

• dział klasyfikacji budżetowej 630 turystyka, 

• dział klasyfikacji budżetowej 750 administracja, 

• dział klasyfikacji budżetowej 755 wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna, 

• dział klasyfikacji budżetowej 801 oświata i wychowanie, 

• dział klasyfikacji budżetowej 851 ochrona zdrowia, 

• dział klasyfikacji budżetowej 852 pomoc społeczna, 

• dział klasyfikacji budżetowej 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 

• dział klasyfikacji budżetowej 854 edukacyjna opieka wychowawcza, 

• dział klasyfikacji budżetowej 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

• dział klasyfikacji budżetowej 926 kultura fizyczna, 

wpłynęły 74 oferty złożone przez: 45 organizacji pozarządowych, w tym: 30 stowarzyszeń, 13 

fundacji i 2 kościelne osoby prawne, prowadzących na terenie powiatu wołomińskiego 

działalność. 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego pozytywnie rozpatrzył 38 spośród 74 złożonych ofert (nie 

składano ofert wspólnych), spośród 36 ofert zaopiniowanych negatywnie: 21 ofert zostało 

wykluczonych z przyczyn formalnych, 11 ofert nie zdobyło wymaganej liczby punktów, w 4 

przypadkach odmówiono przyznania dotacji z powodu braku środków finansowych. 

W rezultacie z 25 organizacjami, w tym 19 stowarzyszeniami, 4 fundacjami oraz 2 kościelnymi 

osobami prawnymi, podpisano ogółem 38 umów. W 10 przypadkach organizacje zwróciły 

kwotę niewykorzystanej lub nadmiernie pobranej dotacji – ogółem 13 824,77 zł (wg stanu na 

dzień 16.04.2019 r.), w jednym przypadku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 

zwrotu  niewykorzystanej dotacji w kwocie 350,00 zł. 

 
Tabela 23 Zestawienie  środków  przyznanych  w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 

2018 
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LP ZAKRES 
PLAN  

NA 2018 

(ZŁ)1) 

LICZBA 

OFERT 

LICZBA 

UMÓW 

WNIOSKOWANA 

KWOTA 

OGÓŁEM (ZŁ) 

PRZYZNANA  

DOTACJA 

(ZŁ) 

1 Turystyka 17 870,00 6 2 47 470,00 17 870,00 

2 Administracja 30 000,00 1 12) 30 000,00 30 000,00 

3 
Wymiar 

sprawiedliwości 
303 629,40 3 1 910 888,20 303 629,40 

4 
Oświata i 

wychowanie 
0,003) 2 0 20 000,00 0,00 

5 Ochrona zdrowia 125 000,00 5 4 141 870,00 119 270,00 

6 Pomoc społeczna 300 000,00 9 5 539 180,00 300 000,00 

7 

Pozostałe zadania 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

245 000,00 12 7 449 675,00 209 690,00 

8 

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

40 000,00 5 3 88 800,00 40 000,00 

9 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

187 130,00 14 6 257 805,34 133 770,00 

10 Kultura fizyczna  160 000,00 17 9 266 310,00 150 000,00 

OGÓŁEM  

ZAKRESY 1 – 9 
1 408 629,40 74 38 2.751.998,54 1 304 229,40 

 

1) plan na rok 2018 po zmianach; plan na rok 2018 nie obejmuje środków przeznaczonych na zadania wieloletnie, których 

realizacja rozpoczęła się w latach 2016 – 2018, plan zarówno na dofinansowanie projektów w konkursach ofert jak 

i finansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym, 
2) zadanie wieloletnie opisane w punkcie 1.2, 
3) plan na rok 2018 przed zmianą budżetu wynosił 10 000,00 zł.  

 

 

Stowarzyszenia i fundacje 

Starosta w 2018 roku, obejmował nadzorem 394 stowarzyszenia, w tym: 237 stowarzyszeń 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 39 stowarzyszeń zwykłych, 104 kluby 

sportowe, 3 terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń z osobowością prawną i 11 

terenowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, w tym 1 klubu sportowego. 

Skierowano do Krajowego Rejestru Sądowego 9 wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń. 

Wpłynęły 3 wnioski w sprawie nieprawidłowości w działalność stowarzyszeń. Starosta, 

obejmował nadzorem 132 fundacje mające siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego. 

Skierowano do Krajowego Rejestru Sądowego 1 wniosek o rozwiązanie fundacji.  

 

W roku 2018 przeprowadzono 7 konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Powiatu 

Wołomińskiego, w sprawach:  

• trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 
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i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – brak danych o liczbie organizacji 

pozarządowych uczestniczących w konsultacjach, 

• trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – brak 

danych o liczbie organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach, 

• podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz 

liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – udział wzięło 0 przedstawicieli 

organizacji, 

• zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji – udział wzięło 0 przedstawicieli organizacji, 

• zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych 

i publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji – udział wzięło 0 przedstawicieli organizacji, 

• zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania – udział wzięło 0 przedstawicieli organizacji, 

• Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2019 – udział wzięło 8  przedstawicieli organizacji. 

 

Wybory samorządowe 

Przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi 

wyborcze w wyborach samorządowych 2018. W okresie sierpień – listopad realizowano 

zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu 

Wołomińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Kwalifikacja wojskowa 

Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2018 ustalono na okres od 5 marca do 27 kwietnia.  

Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1 252 orzeczenia o zdolności do czynnej służby 

wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęły 3 odwołania, spośród których dwa przekazano do 

Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w ustawowym terminie oraz jedno odwołanie 

rozpatrzono pozytywnie we własnym zakresie. 

 

Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów prowadził Rzecznik Konsumentów. Należy do nich m.in. 

udzielanie bezpłatnych porad prawnych i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów 

konsumentów. Wszystko po to, aby kształtować świadomość obywateli w zakresie 

przysługującym im praw i obowiązków oraz, aby systematycznie i sukcesywnie pogłębiać 

wiedzę w celu tworzenia „świadomego społeczeństwa”. Ta forma pomocy jest realizowana 

pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio interesantom zgłaszającym się 
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osobiście do urzędu. Wówczas udziela się informacji o obowiązujących regulacjach prawnych 

i możliwościach ich wykorzystania przez zainteresowanych lub udziela się porady odnośnie 

sposobu postępowania w danej sprawie. W 2018 r. Rzecznik Konsumentów udzielił ogółem 

675 porad. Analizując przedmiot spraw, które w 2018 r. wpływały do rzecznika należy 

stwierdzić, iż podobnie jak w roku ubiegłym, poza sprawami życia codziennego (tj. obuwie, 

odzież, telefony komórkowe, przedmioty codziennego użytku), konsumenci w dalszym ciągu 

najbardziej skarżyli się na usługi telekomunikacyjne i jakość informacji przedkontraktowych. 

Ponadto, spory odsetek problemów konsumenckich związany był z zakupionym sprzętem RTV 

i AGD w tym sprzętem telekomunikacyjnym.  

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

Podstawa prawną wystąpień Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorców w sprawach 

ochrony praw i interesów konsumentów jest art. 42 ust. 1 pkt 3, z którym koresponduje przepis 

art. 114 ust. 1 ustawy. Zadanie to jest podstawowym instrumentem prawnym 

wykorzystywanym przez Rzecznika Konsumentów w Wołominie do przeciwdziałania 

naruszeniom praw konsumentów. W wielu konkretnych sprawach okazuje się, iż udzielenie 

samej tylko porady bądź informacji prawnej jest niewystarczające do osiągnięcia efektywnej 

ochrony konsumentów i wymaga szczególnych działań np.: 

• udzielania przedsiębiorcy prowadzącemu działalność z naruszeniem prawa                                   

- stosownych pouczeń i wyjaśnień; 

• wezwania do udzielenia wyjaśnień w danej sprawie; 

• wystąpienia do przedsiębiorcy z wezwaniem do zaprzestania działań naruszających 

interesy i prawa konsumentów lub powszechnie obowiązujące przepisy i zasady świadczenia 

usług, a także występowanie z ostatecznymi przedsądowymi wezwaniami do zapłaty; 

• podejmowanie i prowadzanie mediacji.  

W 2018 roku zostało zgłoszonych 239 spraw indywidualnych, z których w 214 sprawach 

dokonano wystąpienia do przedsiębiorcy. Nierzadko koniecznie było kilkakrotne 

występowanie do przedsiębiorcy w jednej sprawie. Pięć zgłoszonych spraw dotyczyło pomocy 

w postępowaniu sądowym (napisanie pozwu, itp.), a 20 okazało się być sprawami 

niekonsumenckimi lub nie wymagającymi bezpośredniego działania rzecznika. W 675 

sprawach udzielono porad bądź informacji prawnych ustnie, telefonicznie bądź poprzez e-mail, 

natomiast w 43 sprawach udzielono pomocy pisemnej (np. pomoc w napisaniu reklamacji, 

wezwań do zapłaty itp.). Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz 

organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów artykułem 42 ust 1 pkt 4 nakłada na rzecznika 

obowiązek współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi.  

Każda docierająca do rzecznika informacja o nieprzestrzeganiu prawa chroniącego interesy 

konsumentów jest wnikliwie badana. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

podejmowane są odpowiednie działania: wskazanie przedsiębiorcy właściwego sposobu 

postępowania i wezwanie do zaniechania niedozwolonych praktyk. W tym zakresie 

prowadzona jest współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

w szczególności dotyczy to czynów nieuczciwej konkurencji oraz praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów. 
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W 2018 r. Rzecznik Konsumentów w Wołominie dwa razy skierował wniosek do Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Delegatur w sprawie, zbadanie sprawy i ewentualne 

wszczęcie postępowania. Dotyczyły one podejrzenia umieszczania w umowach zapisów 

abuzywnych branży telekomunikacyjnej oraz budowlanej/deweloperskiej. Współdziałanie 

z powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów oraz Rzecznikiem Finansowym 

przybierało postać wymiany informacji o podejmowanych działaniach, wzajemnej wymianie 

poglądów, doświadczeń oraz informacji w zakresie jednolitej interpretacji przepisów 

prawnych.  

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Znajomość przepisów prawnych 

i umiejętność posługiwania się nimi to jeden z istotnych elementów składających się na 

świadomość konsumencką, a tym samym określających pozycje konsumenta na rynku. 

Edukacja dotyczy znajomości przepisów prawnych z zakresu ochrony konsumentów, 

umiejętności posługiwania się nimi, promowania postaw racjonalnych wyborów na podstawie 

informacji i ich krytycznej analizy. Edukacja konsumencka jest kierowana do wszystkich 

konsumentów, bez względu na wiek. W 2018 r. rzecznik przeprowadził 5 szkoleń zewnętrznych 

mających na celu pogłębianie wiedzy konsumenckiej. Były to 3 szkolenia młodzieży                               

w szkołach Powiatu Wołomińskiego, szkolenie pracowników sieci sklepów OBI, oraz przy 

współpracy z UOKiK i Komendą Główną Policji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

przeprowadził szkolenie dla pracowników policji w zakresie postępowania z osobami 

oszukanymi na pokazach połączonych ze sprzedażą. Podczas pełnionych czynności rzecznik, 

przy wykorzystaniu wszelkich form kontaktu (indywidualnego, telefonicznego, pisemnego 

oraz przy użyciu poczty elektronicznej) podejmuje działania edukacyjno-informacyjne. 
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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 i 3 poradni psychologiczno                         

- pedagogicznych.  W 2018 r. funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, ul. Żwirki                     

i Wigury 4. 

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26 – Oddziały 

Gimnazjalne Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących. 

3) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, 

Al. Jana Pawła II 18. 

4) Zespół Szkół  w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2. 

5) Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1. 

6) Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, z oddziałami integracyjnymi. 

7) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Al. Armii 

Krajowej 38. 

Placówki oświatowe realizowały w 2018 r. nauczanie w klasach o niżej wymienionych 

profilach: 

1) Zespół Szkół w Wołominie,  

Technikum, profile klas:   

- technik hotelarstwa 

- technik obsługi turystycznej  

Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami integracyjnymi, profile: 

- klasy wielozawodowe 

     

2) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  

Technikum Ekonomiczne, profile klas:   

- technik reklamy 

- technik ekonomista 

- technik rachunkowości 

- 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 pojazdów samochodowych 

- technik transportu kolejowego  
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Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, profile:   

- klasa psychologiczno-pedagogiczna 

- klasa biznesowa z elementami reklamy 

Branżowa Szkoła I stopnia im. K.K. Baczyńskiego, profile:   

- mechanik pojazdów samochodowych 

- klasy wielozawodowe: blacharz, lakiernik, elektryk. elektromechanik, monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, dekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, 

sprzedawca, kucharz, ogrodnik, piekarz, krawiec. 

 

4) Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce Technikum, 

profile klas: 

- technik informatyk 

- technik teleinformatyk 

- technik elektryk 

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

- technik elektronik 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

- technik hotelarstwa  

Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, profile:   

- klasa humanistyczna 

- klasa menedżersko-administracyjna 

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie 

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 

- klasa biznesowa 

- klasa ratowniczo-medyczna 

- klasa psychologiczno-pedagogiczna  

- klasa sportowo-turystyczna 

Oddziały gimnazjalne  

   

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 

ul. Żwirki i Wigury 4; 05-281 Urle, profile klas: 

- klasa wojskowa 

- klasa policyjna 

- klasa strażacka 
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Fot. 6 Uczniowie ZSTS W Radzyminie na stażu w Irlandii 

W zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w 2018 roku realizowany był 

projekt praktyk zawodowych pn. „Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach 

Unii Europejskiej”, który realizowany jest w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe. W ramach projektu odbyły się trzy wyjazdy zagraniczne. 

1. Informatycy w Londynie, marzec 2018, - 20 uczniów. 

2. Gastronomia w Turynie, maj 2018, - 16 uczniów. 

3. Architekci krajobrazu i kelnerzy w Youghal w Irlandii, czerwiec 2018 - 16 uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu „Mobilność nauczycieli ZSTZ 

Radzymin w Europie” 7 nauczycieli z Zespołu Szkół 

Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława 

Nowaka w Radzyminie wyjechało na kursy i szkolenia 

do kilku krajów Unii Europejskiej. Projekt otrzymał 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem projektu było podniesienie jakości pracy 

placówki, poprzez wzrost kompetencji zawodowych i językowych pracowników szkoły, 

wdrożenie wiedzy, metod i narzędzi zdobytych podczas szkoleń w proces edukacji w placówce, 

zwłaszcza języka angielskiego i kółka teatralnego, zmotywowanie nauczycieli do rozwijania 

swojego warsztatu pracy oraz wyposażenie  nauczycieli w umiejętności i narzędzia 

zapobiegające  wypaleniu zawodowemu. Wszystkie praktyki kursy i szkolenia odbyły się                    

w wakacje 2018 roku. 

 

W 2018 r. rozpoczęto wdrażanie zmodernizowanego SIO. Wpisano do Rejestru Szkół 

i Placówek Oświatowych (RSPO) szkoły i placówki publiczne prowadzone przez Powiat oraz 

placówki niepubliczne wpisane do rejestru placówek niepublicznych.  

W ramach prac wdrożeniowych  wydano upoważnienia dla dyrektorów oraz pracowników 

szkół i placówek oświatowych do dostępu do bazy danych SIO w celu jej bieżącego 

aktualizowania.  

 



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2018 

 

64 

Powiat wołomiński w zakresie edukacji specjalnej prowadzi 5 placówek kształcenia 

specjalnego: 

1) W Ostrówku: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa 

Z. Felińskiego 1, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

2) W Wołominie: Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, 

w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy. 

3) W Radzyminie: Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, 

ul. Komunalna 8. 

 

Ponadto, Powiat w zakresie kształcenia specjalnego realizuje zadania ustawowe: 

• kierowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niedosłyszącej, słabo 

słyszącej i słabo widzącej do specjalnych placówek szkolnych. W 2018 roku łącznie 

zostało skierowanych do specjalnych placówek szkolnych  75 dzieci. 

• kierowania dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami 

zachowania do specjalnych placówek szkolnych.  

W 2018 roku zostało skierowanych 71 dzieci i młodzieży, w tym:  

− 35 do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; 

− 36 do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. 

  

Powiat prowadzi 3 poradnie Psychologiczno-pedagogiczne:  

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kościelna 1A, w Tłuszczu. 

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Legionów 85, w Wołominie.  

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inżynierska 1, w Zielonce. 

 

W 2018 roku  zadania z zakresu oświaty realizowane były także na podstawie porozumień 

i umów w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów 

klas wielozawodowych. Uczniowie w szkołach macierzystych pobierają naukę w zakresie 

przedmiotów ogólnokształcących, natomiast teoretyczną naukę zawodu otrzymują w formach 

kursowych w ośrodkach kształcenia zawodowego zlokalizowanych na terenie całej Polski, 

w tym  prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.  

W roku sprawozdawczym dotyczyło to ośrodków powiatów Mińskiego i Wyszkowskiego oraz 

z Miasta st. Warszawy. Z tej formy kształcenia w 2018 roku skorzystało 211 uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Łącznie zawarto 11 porozumień i 7 umów na łączną 

kwotę 85 820 zł. 

Powiat Wołomiński prowadzi Rejestr Placówek Niepublicznych dla szkół ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.  

W 2018 roku wydano: 

• 6 decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

• 4 zaświadczenia o zmianie wpisu do ww. ewidencji. 
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Uczniowie za wybitne osiągniecia otrzymują stypendium „TALENT” Starosty 

Wołomińskiego.  Przyznano 352 stypendia na łączną kwotę 117 900 zł: 

• 1 stypendium w wysokości 900 zł, 

• 35 stypendiów w wysokości 600 zł, 

• 12 stypendiów w wysokości 400 zł, 

• 304 stypendia w wysokości 300 zł. 

 

Realizacja programów rządowych i unijnych: 

• przygotowanie i złożenie wniosków w projekcie „Animator – Moje boisko ORLIK 

2012”.  

• przygotowanie i złożenie wniosku o wsparcie finansowe w ramach programu 

rządowego „Darmowe podręczniki” – przyznana kwota dotacji 62 133,65 zł, 

• przygotowanie i złożenie 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.     

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Działanie 10. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe 

uczniów. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. 

Projekt realizowany przez lidera Agencję Rozwoju Mazowsza SA. Deklarację 

uczestnictwa w projekcie złożono 10.05.2017 r. Projektem objęte będą szkoły 

o zawodowych profilach kształcenia: ZSE Wołomin, ZS Tłuszcz, ZS Wołomin, ZS 

Zielonka, ZSTZ Radzymin. ZSS w Wołominie. W ramach projektu zaplanowano staże 

zawodowe dla uczniów, podnoszenie poziomu nauczania i kwalifikacji nauczycieli, 

doposażenie pracowni specjalistycznych w sprzęty i urządzenia umożliwiające 

kształcenie na najwyższym poziomie odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy.  

Projekt został wybrany do dofinansowania. Województwo Mazowieckie zapewni wkład 

własny do projektu, w związku z czym Powiat Wołomiński jako beneficjent i partner 

projektu nie będzie wnosił do niego własnych środków finansowych. W dniu 

18.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla szkół Powiatu 

Wołomińskiego w wysokości 4 720 006 zł. 

 

W 2018 roku przeprowadzono łącznie 7 postępowań egzaminacyjnych na stopnie nauczyciela 

mianowanego. Wszyscy nauczyciele przystępujący do egzaminu otrzymali akt nadania 

nauczyciela mianowanego. 

W 2018 r.  z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych zarejestrowanych przez Powiat 

Wołomiński korzystało 30 placówek. Placówki składają  comiesięczne informacje o faktycznej 

liczbie uczniów oraz informacje o faktycznym uczestnictwie uczniów w zajęciach 

edukacyjnych. Dane podlegają zestawieniu i stanowią podstawę do naliczania i wysokości 

miesięcznych dotacji.  
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W 2018 r. zrealizowano prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych 

wg zestawienia: 

• Prace remontowe przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej  

w Ostrówku.  

• Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.  

• Wykonanie instalacji oddymiana klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych  

w Wołominie.  

• Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Zielonce.  

• Prace remontowe w 

Zespole Szkół 

Ekonomicznych w 

Wołominie. W ramach 

prac wykonano: 

odnowienie 

zawilgoconych miejsc 

klatki schodowej, 

kompleksowy remont 

toalety damskiej i męskiej, 

malowanie sali lekcyjnej, 

wymiana opraw 

oświetleniowych budynku, 

montaż daszku nad bocznym 

wejściem do szkoły, remont schodów wejściowych do bocznego wejścia szkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 7 wyremontowana sala lekcyjna w ZSE Wołomin 

Fot. 8 nowa toaleta i odnowiona klatka 

schodowa w ZSE Wołomin 
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• Prace remontowe korytarzy i klatki schodowej w Zespole Szkół Techniczno-

Zawodowych w Radzyminie. W ramach prac wykonano: remont klatek schodowych, 

remont schodów wejściowych.  
 

 

 

 

• Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Wołominie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 9 wyremontowane schody wejściowe w ZSTZ w Radzyminie 

Fot. 10 zmodernizowane boisko przy LO w Radzyminie 
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• Remont zabytkowego budynku LO w Radzyminie: część I - remont dachu, część II                    

- remont elewacji.  

• Bieżąca konserwacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie.  

W ramach zadania wykonano m.in. malowanie okien.  

• Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. W ramach zadania 

wykonano dokumentację projektową instalacji p.poż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 11 LO Radzymin, elewacja i dach 
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• Rozbudowa siedziby biblioteki w Wołominie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, promocja powiatu  

Zadania Powiatu Wołomińskiego z obszaru kultury i ochrony zabytków realizuje Wydział 

Kultury, Promocji i Spotu (w ramach którego działa Pałac w Chrzęsnem) oraz dwie powiatowe 

instytucje kultury: Powiatowe Centrum Twórczości i Dziedzictwa oraz Powiatowa Biblioteka 

Publiczna. 

W 2018 roku zorganizowanych zostało około 100 wydarzeń kulturalnych, z czego około 75  

zrealizowano w Pałacu w Chrzęsnem. W wydarzeniach  i w zwiedzaniu Pałacu w Chrzęsnem  

uczestniczyło około 8 500 osób, a w pozostałych imprezach organizowanych na terenie powiatu 

udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Wydarzeniem, które przyciąga największą 

publiczność jest Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, organizowana                    

w ramach obchodów rocznicowych Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwanej 

„Cudem nad Wisłą”. 

Imprezy organizowane w Pałacu w Chrzęsnem to wydarzenia z obszaru sztuk plastycznych, 

nawiązujące do artystycznych tradycji miejsca. Były to wystawy  malarstwa, rzeźby, ceramiki 

wyrobów sztuki użytkowej, a także plenery i warsztaty realizowane w tych dziedzinach. Ważną 

część oferty stanowiły koncerty, w sposób szczególny obejmujące muzykę dawną, klasyczną 

oraz jazz i muzykę współczesną. Realizowany cyklicznie projekt pn. „Chrzęsne literackie serce 

Mazowsza” oraz stała wystawa i działania popularyzujące C. K. Noriwda to znaczące 

osiągnięcia powiatu w dziedzinie literatury. Wydarzenia kulturalne realizowane na terenie 

powiatu wpisywały się w ważne historyczne rocznice oraz nawiązywały do wydarzeń 

patriotycznych i regionalnych, promując wartości ogólnopolskie oraz dorobek dziedzictwa 

Ziemi Wołomińskiej. 

 

Fot. 12 elewacja frontowa PBP w Wołominie 
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Kalendarium imprez kulturalnych, patriotycznych, historycznych i okolicznościowych 

zrealizowanych w roku 2018: 

 

STYCZEŃ 

• 14.01.2018 r. "Balladowanie" koncert Magdaleny Warzechy i Wojciecha Pulcyna 

• 21.01.2018 r. Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę 

w Powiecie Wołomińskim, w tym przedstawienie: „Zawsze na przedzie” 

• 28.01.2018 r. koncert karnawałowy „Magia musicalu” wyk. Anna Gigiel & Wojciech 

Socha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 13 Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę 
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LUTY  

• 02 i 16.02.2018 r. Warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych  

• 09.02.2018 – Zakończenie I Zimowego Rajdu Konnego Szlakiem Powstań Narodowych  

• 11.02.2018 - Koncert z cyklu „Pałac w poetycko muzycznym pejzażu” – Jazzkuła  

• 21.02.2018 - Spotkanie w sprawie Programu Wieloletniego "Niepodległa”. 

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów, ośrodków 

kultury i organizacji pozarządowych, w tym osoby z Płocka, Gostynina czy Zwolenia. 

Spotkanie z udziałem pracowników Biura Programu "Niepodległa". 

 

 

MARZEC  

• 02.03.2018 – XIII Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej w ZSE 

w Wołominie 

• 02, 16 i 30.03.2018 - Warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych 

• 03.03.2018 - Koncert z cyklu „Muzyka mistrzów w Pałacu w Chrzęsnem” wystąpili: 

Tomasz Betka & Kana Yatsuzuka 

• 9-10.03.2018 – Survivalowy Dzień Kobiet 

• 11.03.2018 - Aleksandra Jasińska-Nowicka - wystawa rysunków i pasteli  

• 15.03.2018 - Koncert: „Dzień kobiet na Mazowszu” Mazowiecki Teatr Muzyczny 

Fot. 14 zakończenie I Zimowego Rajdu Konnego Szlakiem Powstań Narodowych 
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• 18.03.2018 – Obchody 155. rocznicy powstania Styczniowego w gminie Strachówka 

• 22.03.2018 – Pałacowe warsztaty tematyczne - Wiosna, organizator Nasza Wieś 

Chrzęsne  

• 22.03.2018 – Wręczenie nagród Starosty najlepszym sportowcom z terenu powiatu 

wołomińskiego 

 

KWIECIEŃ  

• 06.04.2018 – Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w ZSE w Wołominie 

• 08.04.2018 – Wystawa malarstwa Elżbiety Zdrodowskiej  

• 08.04.2018 - koncert z cyklu „Pałac w poetycko-muzycznym pejzażu” – Droga: 

Stanisław Górka i Jerzy Derfel  

• 13 i 27.04.2018 - Warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych  

• 14.04.2018 – Casting dla dzieci - koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

• 22.04.2018 - Premiera filmu „Chrzęsne Wincentyny Karskiej” 

Fot. 15 Obchody 155. rocznicy Powstania Styczniowego w gminie Strachówka 

http://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/92/
http://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/92/
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MAJ  

• 05.05.2018 - Koncert z cyklu „Pałac  

w poetycko-muzycznym pejzażu” - recital 

Dominiki Świątek „Siódmy anioł”  

• 08.-12.05.2018 – Organizacja wystawy  

„W drodze do niepodległości” z okazji 100-

lecia Odzyskania Niepodległości 

• 11 i 25.05.2018 - Warsztaty ceramiczne dla 

dzieci i dorosłych  

• 11-13.05.2018 – II Ogólnopolski Festiwal 

Pieśni Legionowej 

• 27.05.2018 - Impreza plenerowa pt. Majówka 

z akordeonem  

• 27.05.2018 – Wystawa zabytkowych 

akordeonów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 16 "Pałac w poetycko-muzycznym pejzażu" - Droga: Stanisław Górka i Jerzy Derfel 

Fot. 17 wystawa zabytkowych akordeonów 
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Fot. 18 Majówka w Crzęsnem 
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 CZERWIEC  

• 03.06.2018 – III Konkurs Młodych Talentów 

• 08-10.06.2018 – Warsztaty malowania na szkle 

• 13.06.2019 - Zakończenie cyklicznych zawodów sportowych organizowanych 

w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2017/2018 – LICEALIADA 

• 23.06.2018 – Powiatowy Festiwal Smaków w Jadowie 

• 24.06.2018 – Urodziny Wincentyny- impreza plenerowa Nasza Wieś Chrzęsne 

• 24.06.2018 – Koncert z cyklu: „Muzyka z Balkonu-Rei Ceballo & Tripulacion Cubana” 

• 30.06.2018 – Koncert Filharmonii Białoruskiej "Classic - Avantgarde” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 19 Urodziny Wincentyny Karskiej w Chrzęsnem - inscenizacja 
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LIPIEC  

• 02.07 - 07.07 2018 – Warsztaty plastyczne „Tu mieszkam”  

• 07.07.2018 - Pałacowe warsztaty tematyczne – „Wianki”, gł. org. Nasza Wieś Chrzęsne 

• 09-22.07.2018 - III Ogólnopolski Plener Ceramiczny Azymut Chrzęsne  

• 11.07.2018 – Uroczystości rocznicowe śmierci ks. Sylwestra Zycha 

• 15.07.2018 – cykl: Muzyka z balkonu: Bernard Maseli i jego goście  

• 22.07.2018 – Wernisaż Pleneru Ceramicznego i koncert „Paraluzja”  

• 24.07-6.08.2018 - „IV Plener Malarsko-Fotograficzny Chrzęsne 2018  

– Uroki naszej ziemi”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 20 rzeźby plenerowe w przypałacowym parku w Chrzęsnem 
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SIERPIEŃ 

• 05.08.2018 – Wernisaż wystawy „IV Pleneru Malarsko-Fotograficznego Chrzęsne 2018 

– Uroki naszej ziemi” oraz koncert M. Marczyk i W. Urbanowski  

• 06-17.08.2018 – Plener dla dzieci „Malowane Lato - klatka po klatce”, gł. org. MIK 

• 12, 14 i 15.08.2018 – Uroczyste obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku 

w Ossowie 

• 26.08.2018 – cykl: Muzyka z balkonu: Laboratorium  

 

 

Fot. 21 uroczyste obchody 98. rocznicy Bitwy warszawskiej 1920 roku w Ossowie 
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WRZESIEŃ 

• 08.09.2018 – III Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego 

• 09.09.2018 – Wernisaż malarstwa Aśki Mendys-Gatti 

• 09.09.2018 – Koncert z cyklu: Muzyka mistrzów - Marta i Ireneusz Trybulcowie 

• 11.09.2018 – Koncert „Mazowsze w sercu Niepodległej” 

• 16.09.2018 – Dożynki Powiatowo-Gminne w Tłuszczu ( stadion miejski) 

• 20.09.2018 - Giełda Edukacji Kulturalnej, w tym spektakl teatralny 

 

Fot. 22 Giełda Edukacji Kulturalnej 

 

• 23.09.2018 - "Pałac w poetycko-muzycznym pejzażu"- Kuba Stankiewicz oraz 

Krzysztof Janczar: Fortepianowe inspiracje jazzowe  

• 25.09.2018 - V Powiatowy Rajd Rowerowy z Naturą i Kulturą 

• 30.09.2018 - Uroczystości rocznicowe pobytu mjr. H. Dobrzańskiego ps. Hubal 

w Krubkach Górkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/331/
http://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/331/
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PAŹDZIERNIK 

• 02.10.2018 – Rozpoczęcie 3. edycji projektu: Chrzęsne – Literackie Serce Mazowsza 

• 06.10.2018 – Uroczystość odsłonięcia pomnika gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 

w Jadowie 

• 06.10.2018 - 

Pałacowe warsztaty 

tematyczne - Jesień, 

organizator Nasza 

Wieś Chrzęsne 

• 07.10.2018 – 

Uroczysty koncert 

zjednoczonych 

chórów z terenu 

powiatu 

wołomińskiego pt. 

"Droga do 

Niepodległej" w 100-

lecie odzyskania 

przez Polskę 

Niepodległości 

• 09.10.2018 - Chrzęsne – Literackie Serce Mazowsza 

• 10.10.2018 – Otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie po modernizacji 

• 16.10.2018 - Chrzęsne – Literackie Serce Mazowsza 

• 13.11.2018 – Wernisaż wystawy Hamlet Polski - Bartłomieja Jarmolińskiego, warsztaty 

edukacyjne dla dzieci wokół wystawy 

• 23.10.2018 - Chrzęsne – Literackie Serce Mazowsza  

• 30.10.2018 - Chrzęsne – Literackie Serce Mazowsza – finał Malowane Lato 

 

LISTOPAD  

• 06, 22, 27, 29, 30.11.2018 -

Lekcje muzealne dla dzieci  

• 06.11.2018 - Chrzęsne – 

Literackie Serce Mazowsza 

• 11.11.2018 – Koncert 

Niepodległościowy –

„Czerwone Maki” 

• 13.11.2018 - Chrzęsne – 

Literackie Serce Mazowsza 

• 20.11.2018 - Chrzęsne – 

Literackie Serce Mazowsza  

 

 

 

 

Fot. 23 Chrzęsne Literackie Serce Mazowsza 

Fot. 24 Koncert Niepodległościowy "Czerwone Maki" 
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GRUDZIEŃ 

• 01.12.2018 - Pałacowe warsztaty tematyczne - Zima, gł. org. Nasza Wieś Chrzęsne 

• 02.12.2018 – Wernisaż malarstwa Elżbiety Rączki  

• 02.12.2018 – Spektakl Bona 

Sforza d’Aragona 

• 06.12.2018 – Mikołajki  

w Pałacu – gł. org. Nasza Wieś 

Chrzęsne  

• 10.12.2018 - Chrzęsne – 

Literackie Serce Mazowsza 

• 11.12.2018 – Uroczyste 

zamknięcie programu: Chrzęsne 

– Literackie Serce Mazowsza  

• 19.12.2018 – Spotkanie 

wigilijne Starosty 

z samorządowcami i gośćmi  

• 28.12.2018 - Koncert 

przedsylwestrowy Magdalena Idzik  

i Artur Jaroń  

 

Współorganizacja imprez  

• w ramach WSPÓŁORGANIZACJI IMPREZ Zarząd Powiatu Wołomińskiego 

dofinansował i zawarł porozumienie z 159 wnioskodawcami; 

• w ramach PATRONATÓW STAROSTY Starosta Wołomiński objął 

patronatem 16 wydarzeń. 

 

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie 

Centrum Dziedzictwa i Twórczości jest instytucją prowadzącą wielokierunkową działalność 

kulturalną i dokumentacyjną. W ramach swoich prac instytucja gromadzi zbiory pochodzące 

z XIX i XX wieku związane z dziedzictwem wsi mazowieckiej. Ze zbiorów tych została 

utworzona stała ekspozycja, prezentująca wnętrze włościańskiego domostwa z pierwszej 

połowy XX w. Ponadto na ekspozycji można zobaczyć wyposażenie dawnych warsztatów 

rzemieślniczych – stolarskiego, bednarskiego, rymarskiego czy kowalskiego. Instytucja  

cyklicznie organizuje wystawy profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego, koncerty, 

promocje książek, spotkania z podróżnikami, warsztaty artystyczne oraz lekcje muzealne. 

Dzięki Centrum zostały zrekonstruowany regionalny strój noszone na terenie Mazowsza 

Leśnego w drugiej połowie XIX w., oraz strój noszony w latach międzywojennych. 

Z inicjatywy instytucji na terenie powiatu prowadzone były badania dialektologiczne, 

etnomuzykologiczne i antropologiczne. Centrum współpracuje z wieloma instytucjami 

lokalnymi i ponadlokalnymi (muzea, centra kultury, stowarzyszenia).  

Przy Centrum działa „Fabryczka” – sala teatralno-konferencyjna zlokalizowana 

w pofabrycznym budynku z XX w. oraz pracownia konserwatorska, gdzie pracownicy Centrum 

dokonują renowacji eksponatów będących w posiadaniu instytucji. 

Fot. 25 Chrzęsne Literackie Serce Mazowsza - A. Mastalerz 
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Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie  

04.02.2018 r. - Wernisaż wystawy Honoraty Stafiej – Szczęsnej „Honeco design” . 

18.02.2018 - Wernisaż 

wystawy Piotra Maciejuka 

„Żywiołowe maciejowe. 

Sztuka widziana oczami 

Piotra Maciejuka”  

07.04.2018 r. - Wernisaż 

wystawy Magdaleny 

Karłowicz, Błażeja 

Małczyńskiego i Artura 

Pastewki „Dogonić 

horyzont” 

05.07.2018 r. - Wernisaż 

wystawy Honoraty Stafiej – 

Szczęsnej „Intymne życie 

cegieł”  

26.08.2018 r. - Wernisaż wystawy 

Grzegorza Bednarka „Lecą anioły” 

27.10.2018 r. - Wernisaż wystawy Krystyny Pisarskiej   

24.11.2018 r. - Wernisaż wystawy Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerów 

Artystycznych Kuligów 2018 

 

 

Koncerty i widowiska  

18.02.2018 r. - Koncert Jacka Kleyffa 

wraz z zespołem 

07.04.2018 r. - Koncert Adama Struga  

24.05.2018 r. - Premiera spektaklu Teatru 

Przy Fabryczce „Zołzy” 

26.05.2018 r. - Koncert Petera J. Brichta i 

zespołu Jabłonka  

05.07.2018 r. - Koncert zespołu Plateau 

03.09.2018 r. - VI Mazowiecki Festiwal 

Harmonistów 

27.10.2018 r. - Koncert zespołu SeaSpace 

Trio  

24.11.2018 r. - Koncert Kapeli Ludowej 

Mazowszanie 

16.12.2018 r. - Premiera spektaklu Teatru Przy 

Fabryczce „Babette” 

 

 

 

 

Fot. 26 wernisaż "|Żywiołowe maciejowe..." 

Fot. 27 "Babette" 
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Działania promujące powiat, mieszkańców i instytucję 

17-18.03.2018 r. - Kiermasz Wielkanocny 

27.04.2018 r. -  Mazowieckie Spotkania Teatralne Zwierciadła, Warszawa 

Wyróżnienie dla Teatru Przy Fabryczce za spektakl „Zołzy” 

19.05.2018 r. - XIX Powiatowy Rajd Motocykli 

30.05.2018 r. - Wernisaż wystawy Okiem młodego ceramika – podwodny świat, Fundacja 

Ogarnij Emocje 

Maj – czerwiec - Pchli Targ  - cykl 

Czerwiec: 

08.06.2018 r. - 18 Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich, półfinały w Ostrołęce.  

I Miejsce dla Teatru Przy Fabryczce za spektakl „Szczęściara” 

09.06.2018 r. - Biblioteka w Rembertowie. Spektakl Teatru Przy Fabryczce „Szczęściara”, 

wykonany dla mieszkańców Rembertowa 

15.06.2018 r. - 18 Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich, finał w Garwolinie. II Miejsce 

dla Teatru Przy Fabryczce w kategorii zespołów młodzieżowych za spektakl „Szczęściara” 

12-25.11.2018 r. - Międzynarodowy Nadbużański Plener Artystyczny  

27.10.2018 r. - XXI Maraton Teatralny w Zielonce Nagroda Jury dla Teatru Przy Fabryczce                    

za podjęcie trudnych tematów w spektaklu „Szczęściara” w XXI Maratonie Teatralnym                       

w Zielonce 

17.11.2018 r. - Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida 

01-02.12.2018 r. - Kiermasz Świąteczny 

 

Działania o charakterze etnograficznym i edukacyjnym 

• Warsztaty akwareli.  

• Lekcje muzealne. 

W roku 2018 PCDiT dołączyło do swojej oferty trzy dodatkowe tematy lekcji muzealnych: 

• Dlaczego ludzie malują na murach? Sztuka street artu. 

Zajęcia przybliżają uczestnikom historię oraz formy występujące w sztuce ulicy, wspólnie 

z uczestnikami zajęć prowadzący próbują określić granicę między street artem 

a wandalizmem. 

• W malowanej skrzyni – historia i funkcja stroju ludowego. 

Prowadzący prezentują uczestnikom najpopularniejsze polskie stroje ludowe oraz 

regionalny strój z okolic Radzymina, zrewitalizowany przez PCDiT. Dzieci 

przymierzają dziecięce wersje charakterystycznych elementów strojów ludowych oraz 

projektują własny strój. 

• Warsztaty bożonarodzeniowej plastyki obrzędowej. 

Uczestnicy wspólnie z animatorami wykonują tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. 

Warsztatom towarzyszy prelekcja dotycząca dawnych zwyczajów świątecznych. 

Pozostałe lekcje, oferowane przez PCDiT w 2018 r.: 

• Gadki z makatki 

Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych. Dzieci poznają historię makatek, 

dowiadują się m.in. jakie są techniki wykonania oraz ich funkcje, mają kontakt 

z autentycznymi makatkami. 

• Z wizytą w domu prapradziadków 
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Fot. 28 Życie w wiejskiej chacie 

Lekcja na temat dawnego życia w chacie wiejskiej. Bazując na ekspozycji stałej opowiadamy 

o życiu codziennym ponad 100 lat temu. Tematyka lekcji obejmuje podstawowe czynności, 

takie jak: pranie, gotowanie prasowanie. Dzieci mogą zobaczyć sprzęty używane dawniej, same 

spróbują z nich skorzystać. Rozmawiamy także o tym, skąd pozyskiwano wodę czy składniki 

na posiłki, bazując na różnego typu zabawach. 

• Kodry, gwiozdy, leluje - tradycyjne wycinanki z papieru 

Celem zajęć jest zapoznanie z tradycyjną wycinanką jako elementem polskiej sztuki ludowej, 

jej wyglądem, techniką wykonania oraz funkcją. Podczas zajęć uczestnicy mają kontakt 

z autentycznymi wycinankami wykonanymi przez ludowych twórców z różnych regionów 

Polski, tworzą również własne wycinanki. 

• Rzeźba w sztuce 

Zajęcia obejmują rozmowę 

na temat sztuki i artysty, 

kontakt z autentyczną 

rzeźbą, próby interpretacji, 

zapoznanie z podstawowymi 

materiałami rzeźbiarskimi, 

a także stworzenie własnej 

rzeźby. 

• Portret w sztuce 

Podczas lekcji uczestnicy 

poznają podstawowe rodzaje 

portretu, prezentujemy 

najsłynniejsze portrety 

i wspólnie je interpretujemy. 

  
Fot. 29 Rzeźba w sztuce 
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W programie każdej lekcji zawarte są gry i zabawy związane z tematem zajęć, mające na celu 

utrwalenie zdobytej wiedzy oraz integrację grupy. 

W 2018 r. stała wystawa muzealna została reorganizowana. Zwiększono liczbę 

prezentowanych eksponatów, dołączono segment dotyczący kowalstwa. Część przestrzeni 

muzealnej została wydzielona na sale dydaktyczne.  

Stała wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez d. Ośrodek Dokumentacji 

Etnograficznej i Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości: prace malarskie – pejzaże 

i widoki ukazujące architekturę i krajobraz powiatu wołomińskiego, rzeźby autorstwa 

lokalnych twórców oraz zbiory etnograficzne, a także eksponaty, które zostały poddane 

działaniom pracowni konserwatorskiej.   

 

Stałe zajęcia 

Uczestnikami młodzieżowego Teatru Przy Fabryczce jest 12 osób zamieszkujących powiat 

wołomiński. Młodzi aktorzy spotykają się na próbach w Fabryczce, dwa razy w tygodniu, 

doskonaląc warsztat i przygotowując kolejne premiery. Tematyka dotychczasowych spektakli 

dotyczy zazwyczaj problemów młodych ludzi. Teatr prowadzą Monika Kisła i Anna 

Klamczyńska. 

 

27.04.2018 r. - Mazowieckie Spotkania Teatralne Zwierciadła, Warszawa - wyróżnienie 

24.05.2018 r. - premiera spektaklu „Zołzy”, Fabryczka 

08.06.2018 r. - I Miejsce w 18 Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich, półfinały 

09.06.2018 r. - Rembertów Biblioteka, spektakl „Szczęściara” 

15.06.2018 r. - II Miejsce w 18 Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w kategorii  

 zespołów młodzieżowych (spektakl „Szczęściara”) 

27.10.2018 r. - nagroda Jury za podjęcie trudnych tematów w spektaklu „Szczęściara” w XXI 

Maratonie Teatralnym w Zielonce 

17.11.2018 r. - III Miejsce i Nagroda Publiczności podczas Wołomińskiego Festiwalu 

Teatralnego im. Józefa Orwida (spektakl „Szczęściara”) 

16.12.2018 r. - premiera spektaklu „Babette” 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów jest samodzielną instytucją 

kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 1 lipca 2013 r., prowadzoną przez Powiat 

Wołomiński. W roku 2018 biblioteka sprawowała nadzór nad 38 bibliotekami w Powiecie: 

7 miejskimi,  5 gminnymi i 24 filiami. Księgozbiór biblioteki liczył ogółem 56 483  woluminów 

o wartości 684 664,74 zł. Od stycznia do końca grudnia 2018 r. przybyło ogółem 1 327 książek  

na kwotę 47 184,73 zł. oraz 33 szt. (audiobooki) na kwotę 815,27 zł. Zakupu 356 książek na 

kwotę 16 000,00 zł  dokonano z dotacji pochodzącej z Biblioteki Narodowej, a od Organizatora 

zakupiono 971 książek na kwotę 31 184,73 zł. Wprowadzone od stycznia 2018 r., książki 

zostały zinwentaryzowane i opracowane w systemie komputerowym PROLIB. W okresie 

sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki wycofano z inwentarza głównego 3 594 książek na 

kwotę 11 856,11 zł. Uzupełnieniem zbiorów były prenumerowane czasopisma: 15 tytułów 

i prasa otrzymywana w darze: 10 tytułów. Na koniec grudnia 2018 r., w bibliotece 

zarejestrowano 5 292 odwiedziny i wypożyczono 7 798  książek i 65 szt. zbiorów specjalnych. 
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Opieka nad zabytkami i pomnikami pamięci: 

• Prowadzenie katalogu zabytków z terenu powiatu wołomińskiego - aktualizacja 

• Aktualizacja dokumentacji w zakresie zmiany statusu konserwatorskiego zabytkowych 

obiektów leżących na terenie powiatu – wpisy do rejestru, skreślenia, wpisy do GEZ i skreślenia 

(decyzje, opinie WUOZ), 

• Bieżąca opieka nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków należącymi do powiatu 

wołomińskiego (zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem, LO w Radzyminie). 

 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich lokomotywy wpisanej do rejestru zabytków, należącej 

do Powiatu Wołomińskiego. Lokomotywa wraz z tenderem została wyprodukowana w 1943 r. 

w wytwórni BRMAG (L.Schwartzkopff Berlin). Obiekt posiada duże wartości historyczne 

i naukowe, jako przykład środka transportu kolejowego z okresu II wojny światowej. Parowóz 

Ty2 służył do transportu towarowego, ale też wykorzystywany był jako lokomotywa wojenna 

Kriegslokomotive. Parowóz pracował w Niemczech, w Rosji, Rumunii, a od 1962 r. został 

zakupiony przez PKP. Jako środek transportu na polskich kolejach służył do lutego 1991 roku. 

Lokomotywa wraz z tendrem była bardzo w złym stanie technicznym. Na skutek zużycia 

i korozji materiałów lokomotywa uległa znacznej destrukcji. Z powodu wandalizmu w czasie 

wieloletniego postoju na bocznicy kolejowej w Tłuszczu, obiekt został mocno 

zdekompletowany i utracił wiele oryginalnych elementów, które zostały wycięte lub 

zdemontowane.  

 

Fot. 30 zabytkowy parowóz Ty-2 
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Prace przy zabytkowym parowozie zrealizowane w 2018 roku miały charakter RATOWNICZY 

- KONSERWATORSKI. W ramach prac zostały przeprowadzone niezbędne zabiegi 

powstrzymujące procesy zniszczeń, zapewniające zachowanie trwałości technicznej parowozu 

i tendera oraz przywracające w miarę możliwości pierwotne walory estetyczne. Po zakończeniu 

prac parowóz wraz z tenderem jest eksponowany w plenerze, jako pomnik historii. Wykonane 

prace konserwatorskie mają powstrzymać procesy zniszczeń lokomotywy. Znacząco poprawiły 

one stan techniczny zabytku oraz przywróciły mu estetyczny wygląd. Ze względu na skalę 

zniszczeń i stan parowozu program zrealizowanych na obecnym etapie prac obejmował: 

powierzchniowe oczyszczenie wszystkich elementów z rdzy, zabrudzeń i starych powłok 

malarskich, całościowe zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi, położenie powłok 

malarskich z odpowiednio dobraną kolorystyką oraz wykonanie nowych elementów w miejsce 

najbardziej zniszczonych, jak elementy poszycia i blaszane otuliny zewnętrzne. Aktualnie tylko 

w niezbędnym stopniu przy użyciu elementów „staro użytecznych” lub ich replik, zostały 

odtworzone brakujące elementy wyposażenia budki maszynisty, układu napędowego 

i parorozdzielczego parowozu. Z racji bardzo wysokich nakładów wykonanie kompleksowych 

prac konserwatorsko – renowacyjnych obejmujących rekonstrukcję kompletnego wyposażenia 

i wszystkich brakujących elementów zabytku nie było możliwe do wykonania na obecnym 

etapie. 

Zadania z zakresu ochrony zabytków i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Warszawie: 

• Prowadzenie katalogu zabytków z terenu powiatu wołomińskiego - aktualizacja 

• Aktualizacja dokumentacji w zakresie zmiany statusu konserwatorskiego zabytkowych 

obiektów leżących na terenie powiatu – wpisy do rejestru, skreślenia, (decyzje i opinie 

WUOZ ) 

• Wpisy do rejestrów zabytków – 1 obiekt w trakcie wpisu. 

• Wykreślenia z rejestrów zabytków – brak zmian. 

• Wyłączenie obiektu z GEZ – brak zmian. 

• Decyzje WUOZ – pozwolenia na prace w obiektach nie należących do powiatu – 3 szt. 

• Określenie statusu konserwatorskiego przez WUOZ - obiektu należącego do powiatu - 

lokomotywy – 1 szt. 

• Decyzja – zezwolenie na wykopanie czynności/prac przy zabytkach należących do 

powiatu – 1 szt. (inne decyzje np.dot. LO w Radzyminie opracowywał WID). 

Wydawnictwa, publikacje, filmy: 

• Realizacja filmu „Chrzęsne Wincentyny Karskiej” + premiera filmu 

• Realizacja filmu „Drogi do Niepodległej - puzzle historii Powiatu Wołomińskiego” na 

100-lecie Niepodległości Polski + premiera filmu 

• Współpraca z wydawnictwem Bellona przy wydaniu publikacji prof. W. Wysockiego 

„Radzymin 1920” 

• Opracowanie i wydanie „Informatora Powiatowego” podsumowującego kadencję 

Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego 2014-2018 

• Współfinansowanie 2 filmów muzycznych promujących zabytki powiatu 

wołomińskiego (w ramach konkursów ofert dla NGO) 

• Realizacja relacji filmowych z wydarzeń organizowanych przez Powiat 
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3.3.2. Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej 

 

Promocja i ochrona zdrowia, pomoc 

społeczna, polityka prorodzinna  

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Wołomińskiego na 

lata 2017-2022 został przyjęty Uchwałą Nr XL 

- 371/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 21 września 2017 r. Powiatowy Program 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie 

powiatu wołomińskiego stanowi próbę 

adekwatnej odpowiedzi na lokalne problemy  

w zakresie zdrowia psychicznego oraz jest 

wypełnieniem krajowych i światowych trendów 

i rekomendacji w tym zakresie. Program zakłada 

zainteresowanie środowiskowym modelem 

leczenia lokalnych środowisk i przedsiębiorców 

związanych z ochroną zdrowia. W ramach 

Programu oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2018 roku zrealizowano  

4 działania: 

1. Profilaktyka zaburzeń psychicznych, w szczególności u kobiet w depresji poporodowej 

oraz osób chorych onkologicznie. 

2. Organizacja specjalistycznych badań diagnostyczno-neurologicznych, których celem 

było wykrycie neuropatii cukrzycowej, rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka 

chorób, kształtowanie nawyku samokontroli. 

3. Szkolenie pn. „ Nie daj się wypaleniu”. 

4. Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem środków 

psychoaktywnych oraz przemocą rówieśniczą. 

 

W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej realizowano programy 

profilaktyczne:  

− Program „Powiatowa Szkoła Rodzenia” przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie. Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadziła działalność na terenie Szpitala  

w specjalnie do tego celu zaadoptowanym i wyposażonym pomieszczeniu. Zajęcia 

odbywały się w małych grupach edukacyjnych liczących do 9 par. Łącznie, w okresie od 

lutego do grudnia, z zajęć skorzystało 298 par. 

− Program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia” przez 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Program profilaktyczny 

realizowano w okresie od maja do grudnia 2018 r. w Gabinecie Promocji Zdrowia. 

W ramach programu odbyło się 25 spotkań z dietetykiem i pielęgniarką. Łącznie udzielono 

153 porady dietetyczne dla: 125 dziewcząt/kobiet i 28 chłopców/mężczyzn, z pośród 

których 105 osób dalej kontynuowało wizytę. Pacjenci mieli możliwość uczestniczenia  

Fot. 31 plakat promujący Powiatową Szkołę Rodzenia 
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w 25 zajęciach ruchowych (w grupach rówieśniczych 3-4 osobowych) prowadzonych  

w Zakładzie Fizjoterapii z użyciem dostępnych sprzętów: piłek, materacy, rowerów 

stacjonarnych, drabinek itp. 

− Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – prowadzenie zdrowotnych akcji 

profilaktycznych pod hasłem „Biała Sobota”. Od maja do listopada zorganizowano dla 

mieszkańców powiatu wołomińskiego 3 akcje pod hasłem „Profilaktyka udarów, zawałów 

i chorób nowotworowych”. Akcje zdrowotne „Biała Sobota” odbyły się w miesiącu maju, 

we wrześniu i w listopadzie. 

Ideą wszystkich akcji była profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Organizując akcję brano pod 

uwagę dostępność pacjentów do poradni specjalistycznych w ramach umowy z NFZ, długość 

kolejki oczekujących oraz potrzeby społeczne.  

W czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 2 139 porad specjalistycznych, w tym 627 

lekarskich. W ramach wizyt u specjalistów: 270 lekarskich w ramach interpretacji wyników 

wykonanych badań – echo, doppler, spirometrii, ekg oraz 31 porad dietetyka. Wykonano 1 512 

badań diagnostycznych (profil lipidowy, poziom PSA, marker nowotworowy jajnika, marker 

nowotworowy piersi, markery nowotworowe jelita grubego, hemoglobina glikowana, cukier z 

palca, ciśnienie krwi, pomiar tkanki tłuszczowej, mięśniowej, masy kostnej oraz wody 

w organizmie, ważenie i obliczanie wskaźnika BMI, badania densytometryczne). Porady 

i badania specjalistyczne świadczyli lekarze specjaliści zatrudnieni w Szpitalu, badania 

diagnostyczne wykonywały dyplomowane pielęgniarki, technicy i laboranci. Do współpracy 

zapraszano także firmy zewnętrzne. Każdorazowo duży nacisk kładziono na działania 

edukacyjne i informacyjne w zakresie profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych różnych 

narządów.  

Największy bo 40% udział stanowili mieszkańcy gminy Wołomin, następnie mieszkańcy 

sąsiadujących miast i gmin: Kobyłki 20%, Zielonki 10%, Tłuszcza, Radzymina, Ząbek, 

Klembowa i Poświętnego 5%, Strachówki i Marek 2%, oraz Jadowa - 1%. Szacuje się, że 

w Akcjach Zdrowotnych udział wzięło około 2 tys. osób. 

− Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - prowadzenie zdrowotnych akcji 

profilaktycznych pt. „Profilaktyczne badania okulistyczne w kierunku diagnostyki jaskry 

dla pacjentów po 40 roku życia”. Badania okulistyczne realizowane były jako cykl badań 

w czerwcu i lipcu 2018 r. W czasie badań okulistycznych ukierunkowanych na diagnostykę 

jaskry przebadano łącznie 100 osób w przedziale wiekowym 50-81 lat. Wykonano 30 

badań specjalistycznych OCT mających na celu potwierdzenie, bądź wykluczenie 

schorzenia. Zdiagnozowano 9 nowych przypadków jaskry, 4 przypadki zaćmy,  

2 zwyrodnienia plamki żółtej i 1 retinopatię cukrzycową. Zaś 45 osób skierowano do 

poradni okulistycznej w celu kontroli w przeciągu 6 lub 12 miesięcy. 

− Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - prowadzenie działań mających 

na celu „Profilaktykę badania gęstości kości w kierunku osteoporozy dla kobiet po 40  

i mężczyzn po 60 roku życia”. Badania densytometryczne wykonywane były w okresie 

maj- październik 2018 r. Podczas 4 akcji przebadano 360, a w listopadzie w ramach „białej 

soboty” – 50 osób z terenu powiatu. Łącznie zbadano 410 osób. Badanie densytometryczne 

poprzedzone było wywiadem zdrowotnym oraz pomiarami wzrostu i masy ciała. Podczas 

4 akcji dostępny był lekarz specjalista, który konsultował wyniki badań odbiegające od 

normy. Lekarz udzielił łącznie 70 porad. Pacjenci uzyskali zalecenia co do wzbogacenia 
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diety w wapń i witaminę D lub suplementacji preparatami wapniowymi i aktywności 

fizycznej. Podczas 1 akcji dostępny był farmaceuta, udzielający informacji o preparatach 

mających najkorzystniejszy skład w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. Wśród badanych 

zdiagnozowano 14 przypadków osteoporozy i 56 przypadków osteopenii. Pacjenci ze 

świeżo zdiagnozowaną chorobą zostali skierowani do Poradni Leczenia Osteoporozy.  

− Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – prowadzenie „szkoleń 

młodzieży i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej”. Przeprowadzono 15 szkoleń edukacyjnych, mających na celu 

nauczenie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do 

czasu przybycia fachowej opieki medycznej. W czasie zajęć praktycznych młodzież miała 

możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie. Uczestnikami zajęć było 353 uczniów 

wraz z opiekunami z trzech Zespołów Szkół: Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 

85, Zespołu Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1 i Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Wołominie, ul. Armii Krajowej 38.  

 

W ramach powszechnego systemu zabezpieczenia, tzw. sieci szpitali (PSZ), Szpital 

w Wołominie uzyskał finansowanie na następujące zakresy świadczeń: 

1. Finansowanie ryczałtowe: 

1.1. Hospitalizacja: 

• Choroby wewnętrzne 

• Neurologia 

• Anestezjologia i Intensywna Terapia 

• Pediatria 

• Położnictwo i Ginekologia 

• Chirurgia Ogólna 

• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna 

• Okulistyka 

1.2. Przychodnia Przyszpitalna: 

• Alergologia 

• Diabetologia 

• Kardiologia 

• Nefrologia 

• Dermatologia 

• Neurologia 

• Reumatologia 

• Położnictwo i Ginekologia 

• Chirurgia Ogólna 

• Chirurgia Dziecięca 

• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna 

• Okulistyka dla dorosłych  

• Okulistyka dziecięca 

• Logopedia 

• Urologia 
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2. Odrębne finansowanie w ramach PSZ: 

• Neonatologia 

• Położnictwo i Ginekologia – świadczenia okołoporodowe 

• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna – endoprotezoplastyka biodra i kolana 

• Okulistyka – leczenie zaćmy 

• Badania endoskopowe 

• Diagnostyka onkologiczna w Przychodni Przyszpitalnej 

• Diagnostyka onkologiczna w Szpitalu 

• Programy lekowe 

• Szpitalny Oddział Ratunkowy 

• Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska 

3. Poza PSZ – finansowanie objęte konkursami na dotychczasowych zasadach: 

• Dializoterapia 

• Fizjoterapia ambulatoryjna 

• Poradnia otolaryngologiczna 

 

Rok 2018 charakteryzował się zwiększonym, w porównaniu z 2017, ruchem chorych: 

Tabela 24 Liczba chorych statystyki Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

Wskaźniki 
Rok 

2018 

Rok 

2017 

Różnica  

2018 / 2017 

Liczba dostępnych łóżek (z wył. 

SOR)  
301 301 0 - 0% 

Wykorzystanie łóżek szpitalnych 66,2% 63,4% + 2,9 p% 

Przelotowość*  63 55 + 8 + 14% 

Pacjenci leczeni (tys.)  18,9 16,7 + 2,3 + 14% 

Osobodni hospitalizacji (w tys.)  72,7 69,6 + 3,1 + 5% 

Średni pobyt pacjenta [dni]  3,8 4,2 - 0,3 - 8% 

Pacjenci wypisani (w tys.)  16,5 16,2 + 0,3 + 2% 

* średnia liczba chorych, którzy w ciągu roku korzystali z jednego łóżka szpitalnego 

 

W 2018 roku szpital oferował 301 łóżek szpitalnych (+ 6 łóżek w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym), średnie wykorzystanie wyniosło 66% i było o 2,9 pp wyższe niż w 2017. 

Największe obłożenie łóżek notowano na Oddziałach Chorób Wewnętrznych: 

99% na Oddziale Chorób Wewnętrznych II, 98% na Oddziale Chorób Wewnętrznych I i 95% 

na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. Wysokie wskaźniki wykorzystania łóżek, 

dotyczą także Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (85%) oraz Oddziału 

Neurologicznego (84%). Średnio w ciągu roku z jednego łóżka korzystało 63 pacjentów, tj. o 8 

pacjentów więcej niż w roku poprzednim. Hospitalizację przeprowadzono u 18,9 tys. osób, tj. 

u 2,3 tys. pacjentów więcej niż w 2017 roku. Średni pobyt w szpitalu wyniósł 3,8 dnia i był 

krótszy niż pobyt w 2017 roku o 0,3 dnia. 

W 2018 roku, w związku ze zmianami w zasadach obsługi pacjentów w Szpitalnych 

Oddziałach Ratunkowych oraz Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, uległa zmianie liczba 

pacjentów przyjmowanych w/w jednostkach. Według wstępnych danych liczba pacjentów 
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przyjętych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym spadła o 5% co oznacza 1,7 tys. pacjentów 

mniej niż w 2017 roku, jednocześnie liczba pacjentów przyjętych przez Nocną i Świąteczną 

Pomoc Lekarską wzrosła o 20%, tj. 3,6 tys. pacjentów więcej niż w 2017 roku. 

W zakresie polityki społecznej w roku 2018 obowiązywała „Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025” przyjęta do realizacji 

Uchwałą Nr XXVI - 264/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2016 r. 

Strategia wyznacza cele i główne kierunki działań w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych występujących na terenie powiatu wołomińskiego. Zgodnie z założeniami 

poszczególne zadania mają być realizowane stosownie do możliwości organizacyjnych 

i finansowych jednostek samorządowych i innych podmiotów w danym roku budżetowym oraz 

pozyskiwanych środków zewnętrznych, a także z wykorzystaniem wszystkich sił społecznych. 

 

Wskazany dokument „Strategia ….” określa cele strategiczne, a w ramach tych celów działania 

jakie należy podjąć w zakresie rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Wołomińskiego ze wskazaniem koordynatora/realizatora działań, podmiotów 

współrealizujących, źródeł finasowania oraz czasokresu realizacji tych działań. Wśród celów 

strategicznych znalazły się realizowane w 2018 roku, m. in.: 

1. Organizacja specjalistycznego poradnictwa, blisko miejsca zamieszkania, dla rodzin 

w trudnej sytuacji, 

2. Rozbudowa systemu wsparcia rodziny dzieci i młodzieży, 

3. Organizacja wsparcia dla osób starszych, 

4. Wsparcie rodzin poprzez system ulg i zniżek, pomoc w naturze oraz pomoc 

w trudnej sytuacji materialnej. 

oraz m. in. działanie określone jako: „Podejmowanie i promowanie działań zmierzających do 

tworzenia podmiotów ekonomii społecznej”. 

Powiat Wołomiński rozstrzygnął 4 konkursy i zawarł umowy na prowadzenie punktów 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Punkty prowadzone były w 2018 roku przez 

organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert dla NGO: 

a) Punkt Specjalistycznego Poradnictwa w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, prowadzony 

przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”, dla mieszkańców gmin: Tłuszcz, 

Jadów, Strachówka; 

b) Punkt Specjalistycznego Poradnictwa w Radzyminie przy ul. Strzelców Kaniowskich 10, 

prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”, dla mieszkańców 

gmin: Radzymin, Klembów, Dąbrówka; 

c) Punkt Specjalistycznego Poradnictwa w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 16A, 

prowadzony przez Fundację „Spektrum”, dla mieszkańców gmin: Wołomin, Poświętne, 

Kobyłka; 

d) Punkt Specjalistycznego Poradnictwa w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, prowadzony 

przez Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości, dla mieszkańców gmin: Ząbki, 

Zielonka, Marki. 

 W zakresie polityki społecznej również realizowano zadania wynikające z Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim  TAKrodzina.pl. W 2018 roku wydano łącznie 

3 033 Powiatowe Karty Rodziny, z tego wydano 1 174 nowych kart oraz wydano 1 859 kart 

z nowym okresem ważności. Ogółem w Programie wydano 8 993 karty i tyle osób korzysta  
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z ulg i zwolnień w opłatach. W roku 2018 powiat  przeznaczył 320 000 zł na realizację 

Programu, co oznacza 40% jego wartości, a kolejne 60% wartości dopłaciły gminy. W ośmiu 

gminach powiatu, uczestniczących w Programie wsparcie otrzymało 1 865 rodzin.  

 

3.3.3. Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej oraz poprawa 

powiązań komunikacyjnych 

 

Zarząd Powiatu w Wołominie 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 zlecane lub zrealizowane przez 

pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. 

1. wykonanie bitumicznej na odcinku 

Dąbrówka - Małopole   

o powierzchni ok. 7 410 m2, 

2. Wykonanie nakładki bitumicznej 

w miejscowości Podbale  

o powierzchni ok. 4 332 m2, 

3. wykonanie nakładki bitumicznej 

na odcinku PKP Krusze - DW 636  

o powierzchni ok. 6 000 m2,  

4. wykonanie nakładki bitumicznej 

na odcinku Mostówka - Ręczaje 

Polskie o powierzchni ok. 9 797 m2, 

Fot. 32 remont drogi Mostówka - Ręczaje Polskie 
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5. wykonanie nakładki bitumicznej  

na odcinku ul. Polna w Radzyminie  

o powierzchni ok. 9 802 m2, 

6. wykonanie nakładki bitumicznej  

w miejscowości Równe  

o powierzchni ok. 5 568 m2, 

7. wykonanie nakładki bitumicznej  

na odcinku Łysobyki - Dzięcioły  

- Stryjki o powierzchni ok. 15 390 

m2, 

8. wykonanie nakładki bitumicznej na 

odcinku ul. Boryny w Helenowie  

o powierzchni ok. 4 980 m2, 

9. wykonanie nakładki bitumicznej na 

odcinku Napoleona w Kobyłce o powierzchni ok. 4 032 m2, 

10. wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Ossów o powierzchni ok. 4 640 m2, 

11. wykonanie nakładki bitumicznej 

na odcinku Krawcowizna - Równe 

o powierzchni ok. 8 120 m2, 

12. wykonanie nakładki bitumicznej 

na odcinku Krusze - Sitki o 

powierzchni ok. 5 580 m2, 

13. wykonanie nakładki bitumicznej 

w miejscowości Chajęty o 

powierzchni ok. 2 900 m2, 

14. wykonanie nakładki bitumicznej 

na ul. Żymirskiego w Klembowie 

o powierzchni ok. 2 320 m2, 

15. w ramach bieżących remontów 

wykonano regulację chodników m.in. 

na odcinku Nowe Ręczaje gm. 

Poświętne, ul. Karskiej, Chrzęsne, gm. Tłuszcz, ul. Warszawska, Kuligów, gm. 

Dąbrówka, Pałac w Chrzęsnem o łącznej powierzchni 348 m2, 

16. wykonano obustronne mechaniczne ścinanie i naprawę poboczy, 

17. wykonano prace dotyczące odmulania, oczyszczania i kopania rowów 

w miejscowościach: Wola Rasztowska, Radzymin ul. Wyszyńskiego, Radzymin 

ul. Weteranów, Wołomin – Czarna ul. Boryny, Poświętne - Wola Ręczajska, Poświętne 

- Jadwiniew, Poświętne – Wola Cygowska, Majdan, Ręczaje Polskie, Szczepanek, 

Wołomin – Stare Grabie ul. Dworcowa, Dobczyn ul. Mazowiecka od ul. Willowej, 

Rasztów – Klembów, Krusze – Sitki. Wykonano prace o łącznej długości – 29 777 mb, 

18. wykonano wpusty uliczne dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych  

w ilości 11 szt., 

19. wypełniono ubytki w nawierzchni dróg powiatowych 165T masy „na zimno”, na 

powierzchni 1 650m2, 

Fot. 33 remont ul. Polnej w Radzyminie 

Fot. 34 remont ul. Boryny w Helenowie 
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20. wykonano prace dotyczące 

zamykania masą zalewową 

spękań i szwów 

powstałych na drogach 

powiatowych w celu 

przedłużenia okresu 

eksploatacji nawierzchni. 

Wykonano prace na 

długości 27 750 mb, 

21. wykonano utwardzenie 

dróg powiatowych 

przekruszem betonowym –

1 600 mb, zużywając do tego 

2 673 tony przekruszu, 

22. wyremontowano 22 przepusty 

na ławie betonowej o średnicy 

Ø400, Ø600, Ø800 pod jezdnią dróg powiatowych, 

23. wykonano utwardzenie poboczy o łącznej długości 33 050 mb., 

24. przełożono 96 m2 zjazdów w pasie dróg powiatowych tj. w miejscowości: Poświętne, 

Jadwiniew, Ossów, 

25. wykonano prace frezowania nawierzchni o powierzchni 5 455,4 m2,  

26. w celu poprawienia geometrii dróg poprzez wyrównanie kolein, a także zapewnienia 

lepszego odwodnienia dróg, prowadzono mechaniczne profilowanie nawierzchni 

nieutwardzonych wraz z wałowaniem, które obejmowało zagęszczenie uprzednio 

wyprofilowanych jezdni gruntowych równiarką samojezdną i walcem stalowo-

gumowym w miejscowościach Strachów - Kukawki, gm. Jadów, Podbale, gm. Jadów, 

Jadów w kierunku Dębe, gm. Jadów, Zwierzyniec, gm. Radzymin, Krawcowizna do 

DK50, gm. Strachówka, Grabszyczna – Paluchy, gm. Strachówka, 

27. wbudowano 41 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu dla 

potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów bitumicznych o powierzchni ok 410m 2, 

28. wycięto 73 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach 

powiatowych. 

29. wykonano prace dotyczące wycinki krzaków wzdłuż dróg powiatowych. Prace 

wykonano na odcinku 38 400 mb, 

30. dla potrzeb poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych ustawiono 

840 mb barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, 

31. wykonano remont i malowanie barier mostowych m.in.: w miejscowości Zawady – 

bariera o długości 25 mb, na wiadukcie ul. Wyszyńskiego w Radzyminie - 30mb, 

32. wykonano pozimowe oczyszczanie dróg oraz dwukrotne zamiatanie ulic o długości  

110 380 m.,  

33. wykonano zamiatanie ulic o długości 197 120 m., 

34. wykonano oczyszczanie dróg powiatowych w granicach pasa drogowego ze śmieci, 

35. wykaszano trawę z poboczy, skarp i rowów, wykonano zabiegi oraz cięcia 

pielęgnacyjne drzew, 

Fot. 35 remont ul. Napoleona w Kobyłce 
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36. utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płużenie i posypywanie dróg 

mieszanką piaskowo-solną. W 5 gminach wykonywano zadanie własnymi siłami przy 

użyciu sprzętu Powiatu, w pozostałych 7 gminach w formie usługi zleconej, 

37. prowadzono konserwację sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg 

powiatowych w tym 9 sygnalizacji pełnych, 62 znaki aktywne D6 wraz z lampą 

ostrzegawczą, 

38. wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o łącznej powierzchni 43 448,17 

m2, 

39. ustawiono nowe i uzupełniono brakujące (zniszczone lub skradzione) znaki drogowe 

w ilości 581 szt., 

40. oczyszczono 930 szt. wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg 

powiatowych, 

41. oczyszczono 50 szt. studni chłonnych., 5 szt. studni rewizyjnych kanalizacji 

deszczowych, 14 szt. separatorów, udrożniono 37 istniejących przepustów w drogach 

powiatowych, 

42. wykonano projekty stałej organizacji ruchu dla dróg: 4343W na odcinku 

od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do skrzyżowania z ul. 11-go Listopada, gm. 

Jadów, 4363W na odcinku od ul. Piłsudskiego od granicy gminy Ząbki do DW 634, gm. 

Ząbki, 4365W na odcinku ulica Wojska Polskiego – Szpitalna, od skrzyżowania z drogą 

powiatową 4364 do granicy gminy Ząbki, gm. Ząbki, 4308W na odcinku od 

skrzyżowania z droga krajową nr 8 do skrzyżowania z ulicą Kraszewską, gm. Marki, 

gm. Kobyłka, 4302W na odcinku od skrzyżowania z drogą 4303W do skrzyżowania 

z drogą 1811W, gm. Radzymin, 1811W na odcinku od granicy gminy Radzymin do 

skrzyżowania z drogą nr 4320W, gm. Radzymin, gm. Dąbrówka, 4306W i 4321W na 

odcinku od skrzyżowania z drogą 1811W do skrzyżowania z ul. Piaskową dla drogi 

4321W, gm. Radzymin, gm. Dąbrówka, 4311W na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 636 do krzyżowania z drogą wojewódzką 635, gm. Klembów, 4337W na 

odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635 do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 634, gm. Radzymin, gm. Klembów, 4367W na odcinku od 

skrzyżowania z drogą nr 4316W do skrzyżowania z droga 4351W, gm. Poświętne, 

4318W na odcinku od skrzyżowania z droga 4351W do granicy powiatu 

Wołomińskiego, gm. Poświętne, gm. Zielonka, 4314W na odcinku od granicy 

miejscowości Nowe Ręczaje/Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego, gm. 

Poświętne, 4351W na odcinku od ronda z skrzyżowaniem drogi 4333W do 

skrzyżowania z drogą nr 4314W, gm. Poświętne, 4333W na odcinku od ronda 

z skrzyżowaniem drogi 4351W do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 634, gm. 

Poświętne, gm. Tłuszcz, 4330W na odcinku od ronda z skrzyżowaniem z drogą 

wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636, gm. Tłuszcz, gm. 

Jadów. 
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Sprzęt drogowy 

W roku 2018 zakupiono nowy sprzęt 

drogowy: 

1.  Recykler do wykonywania napraw 

nawierzchni bitumicznych 

2.  Zamiatarka do sprzątania 

chodników przy drogach 

powiatowych 

3.  Walec drogowy 

4. Samochód osobowy  

na potrzeby WID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 36 sprzęt drogowy będący na wyposażeniu WID 
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Inwestycje drogowe 

1. Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec – Helenów, gm. Wołomin. W ramach 

wykonanej dokumentacji technicznej zaprojektowano: drogę na odcinku ok. 2 900 mb, 

chodniki, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie oraz dodatkowo wykonano podziały 

nieruchomości. 

2. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, 

tj. DP 4352W, gm. Kobyłka. W ramach zadania z 2017 r. w 2018 r. wykonano roboty 

dodatkowe dotyczące ułożenia kostki brukowej.  

3. Przebudowa sieci oświetlenia zewnętrznego na działce przy ulicy Asfaltowej  

1 w Zagościńcu – siedziba WID.  

4. Budowa mostu na rzece Cienkiej w miejscowości Kury, gm. Tłuszcz.  

5. Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie, tj. DP 4337W, gm. Radzymin. W ramach 

zadania wykonano chodnik o długości ok. 360 mb, na powierzchni 680 m2. 

 

 

 

 

 

Fot. 37 przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie 
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6. Przebudowa wraz z rozbudową  

ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, gm. Marki. W ramach 

zadania wykonano kompleksową budowę ul. Głównej w tym: wykonanie nawierzchni 

bitumicznej, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, chodników na długości 535 m 

oraz wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Dworkowej wraz z przebudową 

oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo-rowerowego na długości 354 m. 

7. Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego 

w Ząbkach, gm. Ząbki.  

8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4367W od ronda w msc. Majdan w kierunku wsi 

Cięciwa, gm. Wołomin. Zakres prac obejmuje wykonanie frezowania na długości 1 173 

mb, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej, wymiana nawierzchni 

chodników, zjazdów, pierścienia ronda i wysp dzielących, odwodnienie, wymianę 

barier.  

 

Fot. 38 widok od strony drogi S8, stan przed modernizacją, po prawej ul. Dworkowa w Kobyłce, 

po lewej ul. Główna w Markach 

Fot. 39 ul. Główna w Markach 
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Fot. 40 rozbudowa DP 4367W w kierunku Cięciwy gm. Wołomin 
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9. Wykonanie projektu i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej 

nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka. W ramach zadania wykonano frezowanie 

nawierzchni na długości 3 060 m2, ułożenie masy asfaltowej, wykonanie chodnika 

o łącznej długości ok. 660 mb.  

10. Budowa przejścia dla pieszych w woj ul. Mazowiecka, gm. Klembów. W ramach 

zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z jego doświetleniem, przy 

szkole na ul. Mazowieckiej w Dobczynie. 

 

Fot. 41 budowa chodnika i zatoki autobusowej w DP 4324W w Chajętach 

gm. Dąbrówka 

Fot. 42 wyniesione przejście dla pieszych w Dobczynie 
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11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku 

przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu 

gm. Wołomin. Zakres prac w ramach zadania 

obejmuje przebudowę odcinka na długości 1 028,5 

m w tym: powierzchnia jezdni 7 560 m2, chodników 

4 740 m2.  

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W na odcinku 

od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, 

gm. Strachówka. W ramach zadania zakupiono masę 

asfaltową i ułożono ją własnymi siłami przez 

Brygadę Robotniczo-Budowlaną WID.  

13. Przebudowa ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz. 

W ramach zadania wykonano: budowę kanalizacji 

deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami 

ulicznymi, nową nawierzchnię o powierzchni 4 530 

m2, chodnik o powierzchni 5 594 m2, wyniesione 

skrzyżowanie, elementy bezpieczeństwa wraz z stałą 

organizacją ruchu, przebudowę linii energetycznych. 

Wyżej wymienione prace wykonane na odcinku 

drogi 864 m.  

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4335W w miejscowości Klembów. W ramach zadania 

wykonano obustronne ustawienie opornika drogowego, poszerzenie istniejącej 

szerokości jezdni z 5,5m do 6,0 m na odcinku ok. 930 mb.  

Fot. 44 ul. 100-lecia w Zagościńcu 

Fot. 43 skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Łąkowej w Tłuszczu 
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15. Rozbudowa drogi ul. Drewnickiej  

do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Ząbkach. W ramach zadania wykonano: 

rozbudowę drogi na odcinku 880 mb, odtworzono rowy, wybudowano chodniki, 

wykonano kanalizację deszczową.  

Fot. 45 przebudowa DP 4335W w Klembowie 

Fot. 46 ul. Drewnicka w Ząbkach 
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16. Budowa mostu nad rowem melioracyjnym w Dąbrówce. 

 

Dokumentacje projektowe 

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do 

skrzyżowania z trasą S8. Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodników, odwodnienia 

drogi.  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz  

z zatokami autobusowymi w ul. Radzymińskiej i ul. Piłsudskiego w Wołominie, 

gm. Wołomin.  

3. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, 

gm. Radzymin. Projekt zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej na dwóch odcinkach 

po ok. 200 m każdy i zrzut wody do kanału /rowu/rzeki.  

4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. 

Wołomin. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę ścieżki rowerowej, nakładkę 

bitumiczną, chodniki, parkingi i zatoki autobusowe.  

Transport zbiorowy 

W zakresie realizacji transportu zbiorowego Powiat Wołomiński współpracuje z ZTM 

w Warszawie oraz z gminami Zielonka, Kobyłka i Wołomin, który umożliwia podróżowanie 

pociągami Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Wschodnia – Zagościniec, Warszawa 

Wileńska – Zagościniec na podstawie ważnego biletu okresowego ZTM. Porozumienie 

nr 105.2015 z dnia 27.11.2015 r. zawarte zostało na czas określony: od grudnia 2016 r. do końca 

Fot. 47 rozbiórka i budowa nowego mostu nad rowem melioracyjnym w Dąbrówce 
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grudnia 2019 r. Rola powiatu opiera się na koordynacji współpracy z ZTM oraz wspólnym 

rozliczaniu kosztów funkcjonowania Porozumienia. Koszty ponoszone przez gminy Zielonka, 

Kobyłka, Wołomin oraz Powiat Wołomiński wynikają z algorytmu przyjętego w 2016 r. 

W 2018 r. na mocy Aneksu nr 5 z dnia 12.02.2018 r. koszt funkcjonowania oferty Wspólny 

Bilet na obszarze powiatu w gminach Zielonka, Kobyłka i Wołomin wyniósł łącznie 7 814 412 

zł. W grudniu 2018 r. Starosta Wołomiński wystąpił do ZTM z prośbą o podjęcie działań 

zaradczych mających na celu poprawę warunków podróżowania pasażerów korzystających 

z linii kolejowej oraz linii autobusowych, zwłaszcza dotkniętych niepełnosprawnościami oraz 

z ograniczoną zdolnością ruchową. Także w grudniu 2018 r. po wprowadzeniu nowego 

Rozkładu Jazdy Pociągów Starosta Wołomiński zwrócił się do Kolei Mazowieckich z prośbą 

o uwzględnienie apeli mieszkańców powiatu korzystających z pociągów linii R6-60 relacji 

Warszawa Wileńska/Zachodnia – Małkinia, zgłaszających niekorzystne zmiany w RJP.  

 

3.3.4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie wołomińskim  

 

W roku 2018 zorganizowano 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizując 

„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2017-2020 dla Powiatu Wołomińskiego, przyjęty na XXVIII Sesji przez 

Radę Powiatu w dniu 26.01.2017 r. Komisje odbyły się w następującej kolejności: 

- 22.01.2018 r. w sprawie: podsumowania roku 2017 w zakresie bezpieczeństwa. Informacje 

przedstawiali Komendant Komendy Powiatowej Policji oraz Komendant Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 oraz rocznego planu pracy Komisji 

i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

- 15.06.2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2018 r. nt. bezpieczeństwa 

na terenie powiatu zgodnie z „Programem zapobiegania przestępczości…”. Informacje 

przedstawiali Komendant Komendy Powiatowej Policji oraz Komendant Komendy 

Powiatowej PSP. Omówienia bezpieczeństwa w związku z wakacjami 2018. Wypracowania 

procedury w przypadku konieczności stwierdzenia zgonu przez lekarza (w przypadkach innych 

niż drogowe).  

- 08.11.2018 r. w sprawie: przygotowania służb, inspekcji i straży do zimy, działających 

noclegowni dla bezdomnych, posiadanych sił i środków do odśnieżania dróg na terenie powiatu 

wołomińskiego. Poinformowania komisji na temat wypracowanej procedury postępowania 

z lekarzem „koronerem” w sytuacjach trudnych związanych ze stwierdzeniem zgonu. 

Omówienia współpracy służb powiatowych z 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej 

w zakresie promocji i naboru. Podsumowania czteroletniej kadencji i pracy Zarządu w zakresie 

bezpieczeństwa mieszkańców i zarządzania kryzysowego. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zbierał się w dniach: 

− 12.01.2018 r. w sprawie: zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, 

stref zapowietrzonych, możliwości udziału w poszukiwaniach dzików, oddziałów Sił 

Zbrojnych RP, procedur postępowania podmiotów, współpracy służb, inspekcji i straży 

w zakresie zwalczania ASF.  
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− 22.05.2018 r. w sprawie: organizacji na terenie powiatu wołomińskiego grupy 

poszukiwawczej z psami tropiącymi, osób zaginionych i innych.  

− 15.06.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia ćwiczeń wodnych i akcji symulowanych 

w wykonaniu WOPR, PSP, OSP Załubice-Kuligów oraz Policji z zakresu 

podejmowania osób poszkodowanych z wody.  

− 29.06.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego organizowanego przez Starostę Wołomińskiego o kryptonimie: 

„EUROPOL 2018” w zakresie ratownictwa chemicznego i współdziałania służb 

powiatowych.  

Wydział Zarzadzania Kryzysowego realizował szkolenia wewnętrzne oraz zainicjowane przez 

organy nadrzędne z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz Obrony Cywilnej dla 

Szefów OC Gmin, Inspektorów OC, służb, inspekcji i straży m.in.: zorganizował w 2018 r. 

w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej (Zakład Karny i Areszt Śledczy) w Warszawie 

spotkania prewencyjne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych podległych Starostwu 

Powiatowemu w Wołominie w dniach: 26.03.2018 r.; 24.04.2018 r.; 28.05.2018 r.; 23.10.2018 

r.; 26.11.2018 r. mających na celu dostarczenie informacji nt. skutków ryzykownych zachowań 

oraz uświadomienie odpowiedzialności prawnej młodzieży – ilość osób 149. 

 
Tabela 25 Najważniejsze zjawiska/zdarzenia na terenie Powiatu Wołomińskiego w latach 2014-2018 

Lp. Zjawisko/zdarzenie 

Ilość zdarzeń w latach 

2014 2015 2016 2017 2018 

Przestępstwa  

stwierdzone 

Przestępstwa 

wszczęte 

1. Kradzieże samochodów 290 206 188 157 164 

2. Kradzieże z włamaniem 776 663 485 468 430 

3. 
Ogólna wykrywalność wszystkich 

przestępstw 
41,2% 49,1% 57,1% 59,4% 74,6% 

4. Przestępstwa narkotykowe 124 157 172 187 194 

5. Przestępstwa gospodarcze 
Liczba 355 573 596 556 563 

Wykrywalność b/d 59,5% b/d b/d b/d 

6. Wypadki 
Ogółem 140 134 122 124 99 

W tym zabici 27 25 24 27 18 

7. 
Rozboje i kradzieże na PKP w rejonie 

powiatu 
31 b/d 217 65 b/d 

 Przeprowadzone działania/zadania Ilość przeprowadzonych działań/zadań 

8. 

Przeprowadzone działania 

przez służby, inspekcje  

i straże (bez Policji) 

szkolenia 129 52 41 126 45 

wizytacje 543 127 176 103 78 

Kontrole  

i rekontrole 
2 383         2 072 2 204 2 736 2 309 

9. 

Przeprowadzone 

szkolenia w obronie 

cywilnej i zarządzaniu 

kryzysowym przez powiat 

i gminy 

Ilość szkoleń 63 53 61 65 77 

Ilość osób 1 228 828 861 856 968 

 

10. 

 

Posiedzenia Powiatowego 

Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

Ogółem 4 4 6 3 4 

W tym 

ćwiczenia 
1 2 2 1 2 

11. Ilość szkoleń 5 3 2 5 2 
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Przeprowadzenie szkoleń 

obronnych przez 

Starostwo 

Ilość osób 126 51 60 128 19 

12 
Zdarzenia ratownicze 

odnotowane w KP PSP 

Ogółem 2 252 3 117 2 452 2 400 2 877 

w tym fałszywe 

alarmy 
100 156 204 199 263 

  

Komenda Powiatowa Policji - w ramach prowadzonych działań w roku 2018 odnotowała 

wzrost wykrywalności ogólnej ilości przestępstw  oraz wzrost ilości popełnianych przestępstw 

takich jak: 

• kradzieże samochodów 

• kradzieże cudzej rzeczy  

• przestępstwa rozbójnicze  

• uszkodzenie rzeczy  

• bójka, pobicie 

• uszczerbek na zdrowiu 

• przestępczość narkotykowa 

• przestępczość gospodarcza 

Spadek ilości popełnianych przestępstw oraz skuteczność ścigania sprawców odnotowano  

w kategorii kradzieży z włamaniem. Wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym 

wykrywalność sprawców przestępstw w kategorii „przestępczość narkotykowa” zmniejszyła 

się w porównaniu do 2017 r. kształtując się na poziomie 99,66%, natomiast nastąpił wzrost 

przestępstw o 7 w 2018 r., który ukształtował się na poziomie 194 w tej kategorii.  Prowadzone 

w 2018 r. działania na terenie powiatu wołomińskiego przez policjantów pionu kryminalnego 

pozwoliły na zatrzymanie łącznie 30 osób związanych z przestępczością samochodową, którym 

przedstawiono 14 zarzutów kradzieży, 22 zarzuty związane z paserstwem. Zabezpieczono 44 

samochody pochodzące z kradzieży o łącznej wartości 3 mln 160 tysięcy złotych. 

Zabezpieczono 25 pojazdów z podejrzeniem przerobienia oznaczeń identyfikacyjnych o łącznej 

wartości 1 mln  255 tysięcy złotych. W 2018 r. policjanci WRD ujawnili 18 912 wykroczeń 

popełnionych w ruchu drogowym, gdzie zastosowali wobec sprawców tych wykroczeń 6 235 

pouczeń, nałożyli 11 887 mandatów karnych (11 305 na kierujących pojazdami i 582 na 

pieszych) oraz sporządzili dokumentację służbową w celu skierowania 790 wniosków o 

ukaranie do Sądu. 

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na drogach podległych Komendzie 

Powiatowej Policji w Wołominie doszło do 99 wypadków drogowych, w których 18 osób 

zginęło, rannych zostało 109 osób oraz zaistniało 2385 kolizji drogowych. Policjanci KP 

Policji w Wołominie ujawnili 599 kierujących w stanie  nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub 

środka działającego podobnie do alkoholu.  

Ogółem poziom wykrywalności popełnianych przestępstw wzrósł z poziomu 59,4% w 2017  r. 

do poziomu 74,6% w 2018 r. 

Ponadto w ramach Prewencji Kryminalnej funkcjonariusze KPP w Wołominie w roku 2018 

zrealizowali łącznie 460 spotkań profilaktycznych w placówkach szkolno-oświatowych 

powiatu wołomińskiego  podczas których przeszkolono 20 762 osoby. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku odnotowała 2877 

zdarzeń, nastąpił wzrost zdarzeń o 477 w stosunku do roku 2017. W  wyniku powyższej liczby 
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zdarzeń w roku 2018, 32 osoby poniosło śmierć (w tym 2 dzieci), a 355 osób odniosło obrażenia 

ciała (w tym 42 dzieci). W 2018 r. z ogólnej ilości 187 przeprowadzonych kontroli i odbiorów 

budynków KP PSP stwierdziła ogółem 107 nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  Kontroli podlegały głównie obiekty użyteczności 

publicznej, obiekty zamieszkania zbiorowego, budynki mieszkalne wielorodzinne oraz stacje 

paliw, budynki produkcyjne, magazyny, hurtownie, przedszkola, szkoły. W sumie wydano 21 

decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości  

i uchybień. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego w ciągu całego roku 2018 nadzorował. „System 

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”  

w zakresie utrzymania trwałości projektu zrealizowanego przy wsparciu funduszy unijnych. 

RPO WM 2014-202 V Gospodarka przyjazna środowisku; 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. 

Projekt zrealizowany w roku 2017, rozliczony w 2018. Zakładał stworzenie na terenie Powiatu 

Wołomińskiego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów 

głosowych dzięki wdrożeniu aplikacji do sterowania Punktami Alarmowymi i zintegrowaniu 

systemu powiatowego z systemem wojewódzkim. Możliwości techniczne budowanego 

Projektu pozwolą na szeroki zakres stosowania i zakres wykorzystania w różnego rodzaju 

zdarzeniach - informowanie ludności o zagrożeniu oraz o sposobach postępowania ludności  

w określonej sytuacji. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie w odniesieniu do programu 

„Bezpieczne Ferie 2018” przeprowadził 24 kontrole obiektów budowlanych na terenie powiatu 

wołomińskiego, w których zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas 

przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz nie nałożono mandatów karnych. W ramach programu „Bezpieczne Wakacje 

2018” Inspektorat przeprowadził 44 czynności kontrolne dotyczące obiektów, przeznaczonych 

na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz obiektów małej architektury na terenie powiatu 

wołomińskiego. Przeprowadzono 14 kontroli budynków oświatowych oraz 30 kontroli 

obiektów małej architektury, które są zlokalizowane poza terenami szkół i przedszkoli. W 2018 

r. przeprowadzono czynności kontrolne w obiektach przeznaczonych na cele socjalne pod 

kątem utrzymania ich przez zarządców we właściwym stanie technicznym. W ramach swojej 

działalności PINB w Wołominie zwracał szczególna uwagę na likwidację barier 

architektoniczno-budowlanych, poprzez sukcesywne dokonywanie kontroli obiektów 

użyteczności publicznej pod kątem poprawności wykonania miejsc postojowych, podjazdów 

oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, jak również wyposażenia obiektów budowlanych 

w dźwigi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PSSE), Sekcja Higieny Żywności  i Żywienia i PU 

wykonał 1 051 kontroli i rekontroli. Wydanych zostało 264 decyzje administracyjne. Nałożono 105 

mandatów karnych za stwierdzone uchybienia sanitarno-porządkowe w zakładach. Przeprowadzono 

ogółem 35 kontroli obiektów obrotu żywnością na targowiskach. Za stwierdzone nieprawidłowości 

nałożono 17 mandatów karnych. Wpłynęło  73 wnioski o interwencję w sprawie niewłaściwej jakości 

zakupionych środków spożywczych, niewłaściwego żywienia dzieci w przedszkolu, sprzedaży po 

upływie daty ważności itp. 
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3.3.5. Ochrona środowiska naturalnego  

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą 

do roku 2023 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVII-198/2016 z dnia 

31.02.2016 r. 

W Programie wyznaczono cele oraz kierunki działania i podmioty odpowiedzialne za ich 

realizację w 11 obszarach.  

1. ochrona klimatu i jakości powietrza 

2. zagrożenie hałasem 

3. pola elektromagnetyczne 

4. gospodarowanie wodami 

5. gospodarka wodno-ściekowa 

6. zasoby geologiczne 

7. gleby 

8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

9. zasoby przyrodnicze 

10. zagrożenia poważnymi awariami 

11. edukacja ekologiczna 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) zarząd powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania 

programu ochrony środowiska i przedstawia go radzie powiatu. Po przedstawieniu raportu 

radzie powiatu, dokument jest przekazywany przez organ wykonawczy powiatu do organu 

wykonawczego województwa. Obecnie sporządzono Raport za okres lat 2017-2018 celem 

przedstawienia Radzie Powiatu Wołomińskiego i przekazania do Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1) wydano 2 decyzje dot. określania warunków pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów 

do powietrza przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  

2) przeprowadzono 3 kontrole uwzgledniające warunki emisji zanieczyszczeń do 

powietrza 

3) zakupiono 10 szt. mierników powietrza, które działają w systemie Airly, z dostępem do 

serwisu na urządzeniach mobilnych  

4) utworzono zakładkę na stronie internetowej powiatu, do portalu prezentującego 

aktualny stan jakości powietrza w oparciu o mierniki jakości powietrza rozlokowane  

w poszczególnych gminach (dzięki zaangażowaniu wielu - instytucji, obecnie w każdej 

gminie powiatu wołomińskiego znajduje się przynajmniej 1 miernik. Łącznie jest ich 

26, z tego najwięcej w Markach – 8) (od 2017 r. Starostwo Powiatowe w Wołominie 

organizuje szkolenia dla nauczycieli, związane z edukacją ekologiczną na rzecz ochrony 

powietrza, a także konkursy ekologiczne (2017 – „Oddychaj czystym powietrzem”, 

2018 – „Smog nie lubi zieleni”). 

5) przeprowadzono IV Powiatowy Rodzinny Konkurs Ekologiczny, zaadresowany do 

mieszkańców powiatu wołomińskiego (docelowo do całych rodzin). Odbył się także III 

Powiatowy Konkurs Ekologiczny (etap szkolny i powiatowy), skierowany do uczniów 
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szkół podstawowych (klasy 4–8) i gimnazjów funkcjonujących na terenie powiatu 

wołomińskiego oraz. Celem ww. konkursów było m.in. podniesienie poziomu wiedzy 

o środowisku przyrodniczym oraz zwiększenie świadomości na temat smogu i poprawy 

jakości powietrza. 

6) zamontowano pilotażową ławeczkę fotowoltaiczną na terenie Zespołu Szkół 

Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.  

7) w sezonie zimowym 2018/2019 powiat przeprowadził akcję informacyjną, 

z wykorzystaniem telebimów istniejących na terenie naszego powiatu, na temat 

przyczyn smogu i sposobu jego zmniejszania. Spoty zwracają uwagę na problem smogu 

i możliwości uzyskania dotacji z programu „Czyste Powietrze”.  

8) W opiniach i uzgodnieniach dot. projektów planów zagospodarowania przestrzennego 

dla gmin zawierane są uwagi dotyczące m.in. wymogu: 

- zapewnienia przewietrzania terenów zurbanizowanych w związku z zagrożeniami 

związanymi z występowaniem smogu,  

- ochrony walorów przyrodniczych w celu zachowania równowagi przyrodniczej 

obszaru.  

- zapewnienia możliwości wprowadzania rozwiązań niskoemisyjnych w zakresie 

komunikacyjnym (w tym, konieczność uzupełnienia istniejących powiązań 

komunikacyjnych poprzez zwiększenie długości ścieżek rowerowych w związku  

z rozwojem budownictwa jednorodzinnego i rekreacyjnego). 

Zagrożenie hałasem 

1) wykonano 4 kontrole w zakresie uciążliwości hałasowej. W 1 przypadku przekazano 

zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia przepisów budowlanych do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie. W 2 przypadkach przekazano 

zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia przepisów ochrony środowiska do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W ostatnim 

przypadku Starosta zlecił wykonanie pomiarów hałasu koszt powiatu. 

2) Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła uchwałę NR XLVI – 530/2018 z dnia 22 marca 

2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącego 

konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  

w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż 

drogi S8 na terenie powiatu wołomińskiego. 

3) W opiniach i uzgodnieniach dot. projektów planów zagospodarowania przestrzennego 

dla gmin zawierane są uwagi dotyczące m.in. wymogu zapewnienia ładu i strefowości 

funkcji poszczególnych obszarów tak, aby ich zagospodarowanie i użytkowanie nie 

prowadziło do kolizji, w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem. 

Gospodarowanie wodami  

Od 01.01.2018 r. zadania dot. gospodarowania wodami, utrzymania urządzeń melioracji 

wodnych i gospodarki wodno-ściekowej zostały przeniesione do Wód Polskich.  

W kompetencji starosty pozostały sprawy dotyczące nadzoru nad spółkami wodnymi, 

a w zakresie właściwości powiatu - możliwość udzielania wsparcia w postaci dotacji celowych 

na konserwacje i remonty urządzeń wodnych, objętych utrzymaniem przez spółki wodne. 

W 2018 r. Rada Powiatu Wołomińskiego przeznaczyła kwotę 230 000 zł na dotacje dla spółek 

wodnych. Kwota ta została w całości wykorzystana na konserwację rowów oraz remonty 

drenaży i przepustów. 
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Tabela 26 Dotacje celowe na konserwacje i remonty urządzeń wodnych udzielone w latach 2016-2018 

Lp. Wyszczególnienie na dzień 31.12. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

1 Liczba spółek wodnych 13 13 14 

3 Długość rowów objętych utrzymaniem przez spółki 

wodne [km] 
327,37 340,12 342,02 

4 % udział spółek wodnych w utrzymaniu 1 018,27 

km rowów melioracji wodnych (szczegółowych) 32,15 
33,40 

 33,59 

5 Wysokość wykorzystanych dotacji [zł] 229 356 210 000 230 000 

6 Długość wykonserwowanych rowów [mb] 21 260 15 400 15 315 

7 Ilość wyremontowanych przepustów i studni 

drenarskich [szt.] 43 

34 przepusty 

500 m 

drenaży 

25 przepustów 

260 m drenażu 

 

Ponadto, w celu zapewnienia właściwej gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, w opiniach 

i uzgodnieniach dot. projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin, 

wskazywana jest konieczność: 

- zapewnienia należytej retencji wodnej, zachowania odpowiedniej powierzchni biologicznie 

czynnej, wprowadzenia nakazu wcześniejszego uzbrojenia terenu w niezbędną infrastrukturę dot. 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarach przewidzianych pod 

zainwestowanie;  

- dostosowania infrastruktury dot. odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych 

i komunalnych, do planowanej intensywności zainwestowania. 

Zasoby geologiczne 

1) wydano 4 decyzje dot. zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złóż kopalin; 

2) wygaszono 6 koncesji na wydobycie kopalin wraz z określeniem warunków 

dot. ochrony środowiska;  

3) przeprowadzono 2 kontrole w zakresie eksploatacji kopalin,  

4) nie wydawano nowych koncesji na eksploatację kopalin,  

5) wydano łącznie 4 decyzje dot. zatwierdzenia projektów i dokumentacji zasobów wód 

podziemnych (2 decyzje zatwierdzające projekty studni, 2 dokumentacje zatwierdzające 

zasoby); 

6) wydano łącznie 36 decyzji dot. projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich 

(18 decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych oraz 18 dotyczących 

zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskich). 

Gleby 

1) wydano 2 decyzję dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji z naliczeniem 

należności i opłat rocznych, 

2) wydano 10 decyzji dotyczących rekultywacji gruntów, w tym: 

− decyzję w sprawie określenia kierunku i terminu rekultywacji gruntów,  

− decyzje w sprawie zakończenia rekultywacji gruntów,  

− decyzje zmieniające wydane decyzje dotyczące rekultywacji,  

3) przeprowadzono 24 kontrole rekultywacji gruntów.  

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

1) wydano 19 decyzji dot. gospodarki odpadami, w tym na przetwarzanie (odzysk) 

odpadów, 
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2) przeprowadzono 14 kontroli w zakresie gospodarowania odpadami, w tym 5 

z udziałem Policji, 3 z udziałem PSP oraz 1 z udziałem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Maz., 

3) złożono 4 zawiadomienia do WIOŚ, 3 zawiadomienia do Policji (KPP w Wołominie) 

oraz 2 zawiadomienia do Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie gospodarowania odpadami. 

4) przekazano 11 skarg dot. składowania i magazynowania odpadów w miejscach na 

ten cel nieprzeznaczonych, właściwym Wójtom/Burmistrzom. 

5) przeprowadzono zbiórkę elektroodpadów (w zamian za drzewka – akcja choinki). 

6) przeprowadzono akcję sprzątanie terenów leśnych (20 m3). 

Zasoby przyrodnicze: 

1) udzielono 82 zezwoleń na usunięcie drzew z warunkiem dokonania 994 nasadzeń 

zastępczych, 

2) przeprowadzono konkurs dla pracowników urzędów z terenu powiatu wołomińskiego 

o tematyce związanej m.in. z przyrodą powiatu i obszarami prawnie chronionymi. 

3) zamontowano 50 skrzynek lęgowych dla sikorek, które żywią się szkodnikami 

niszczącymi kasztanowce.  

4) w opiniach i uzgodnieniach dot. projektów planów zagospodarowania przestrzennego 

dla gmin, wskazywano:  

− uwzględnienia ustaleń dokumentów dot. uproszczonych planów urządzenia lasów 

w zakresie granic i powierzchni lasów mających ważne znaczenie w zakresie środowiska 

przyrodniczego, walorów zdrowotnych i krajobrazowych, 

− wyeliminowania przeznaczenia terenów leśnych na cele budowlane, 

− wskazania rozwiązań umożliwiających zahamowanie tendencji spadkowej, a docelowo 

zwiększenia lesistości na terenie gminy, w tym tworzenie komunalnych lasów lub terenów 

zieleni urządzonej wysokiej, jako ważnego elementu środowiskowego w zakresie ochrony 

przed emisją hałasu komunikacyjnego, 

− zapewnienia obszaru przestrzeni publicznej, zagospodarowanej zielenią oraz rewitalizacji 

zieleni i ochrony cennych drzewostanów, 

Nadzór nad lasami 

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa są nadzorowane przez pracowników 

Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, a także przez 

Nadleśnictwa Mińsk (gm. Poświętne) i Łochów (gm. Jadów i Strachówka), w ramach 

zawartych porozumień. 
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Tabela 27 Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu państwa w latach 2016-2018 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Powierzchnia lasów nadzorowanych przez 

Nadleśnictwa [ha] 
14 521 

7 103 

(w I kw. 14 527) 
6 919 

Koszty nadzoru nad lasami [zł] 216 161,00 

131 476,00 

(w tym Nadleśnictwo 

Drewnica w I kw.: 

29 826,00) 

107 215,93 

 

Powierzchnia lasów nadzorowanych przez 

Wydział ochrony środowiska [ha] 
529 

7953 

(w I kw. 529) 
7211 

Ilość spraw dot. uzgadniania prac leśnych 

przez WOŚ 
290 416 558 

Ilość wydanych zaświadczeń z 

uproszczonych planów urządzenia lasów 
1 309 2 642 2 980 

 

W roku 2018 wydano 16 decyzji nakazujących wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach. 

Dokonano 7 zgłoszeń do właściwych organów, dot. wyłączenia gruntów leśnych bez 

zezwolenia.  

Uproszczone plany urządzenia lasów 

Zadania dla właścicieli lasów są ustalane na podstawie uproszczonych planów urządzenia 

lasów (upul), opracowywanych na okres 10 lat. W 2018 r. kontynuowano opracowywanie 

kolejnej części upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zlecono wykonanie 

uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 

10 miejscowości z terenu 4 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni: 1 621 ha. 

 
Tabela 28 Uproszczone plany urządzenia lasów 

Lp. Wyszczególnienie na dzień 31.12. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

1 Ilość upul zleconych w szt. 38 35 10 

2 Ilość ha lasów objętych zleconymi upul 4 067 2 307 1 621 

3 Koszt opracowania upul w zł 83 445 47 340 38 504 

4 Powierzchnia lasów objęta aktualnymi upul w ha 8 692 14 225 11 274 

5 Powierzchnia lasów bez aktualnych upul w ha 6 080* 645* 2 843* 
*- bez lasów innych własności 

 

Ekwiwalenty za zalesienia  

W 2018 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. 

 
Tabela 29 Ekwiwalenty za zalesienia 

Lp. Wyszczególnienie na dzień 31.12. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

1 Powierzchnia zalesień w ha 49,5 49,5 49,5 

2 Kwota ekwiwalentów w zł 117 861 117 154 118 902 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa 

W związku z licznymi skargami i wnioskami samorządów gminnych w sprawie zagrożeń 

powodowanych przez zwiększoną populację dzików, a także zagrożenie rozprzestrzenianiem 

się ASF, w 2018 r. dokonano odstrzału redukcyjnego 13 sztuk dzików, na wniosek Burmistrza 

Kobyłki. Jednocześnie udzielono Gminie Wołomin zezwolenia na wykonanie odstrzału 
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redukcyjnego 20 sztuk dzików na terenie miasta Wołomin, z czego wykonano odstrzał 12 sztuk 

dzików. W związku z zagrożeniem ASF i zakazem przesiedlania dzików, odstąpiono od ich 

odławiania. Ponadto, w bieżącej współpracy z kołami łowieckimi podejmowane były działania 

interwencyjne na zgłoszenia telefoniczne mieszkańców i urzędów gmin, dotyczące zagrożeń 

wynikających z migracji dzikich zwierząt w obszary rolnicze i zurbanizowane. 

W zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF w Starostwie Powiatowym 

w Wołominie odbyły się narady i spotkania robocze organizowane przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Warszawie.  

Jednocześnie Wydział Ochrony Środowiska prowadzi intensywne działania informacyjne 

i edukacyjne wśród mieszkańców o zakazie i skutkach dokarmiania dzikich zwierząt oraz nt. 

zagrożeń i sposobu zachowania się wobec spotykanych dzikich zwierząt. W roku 2018 

przeprowadzono 9 spotkań w szkołach i klubach seniora, w których wzięło udział ok. 360 osób. 

Koło Łowieckie ,,Artemida” gospodarujące w obwodzie nr 347 obejmującym tereny 

przylegające do miast Kobyłka, Zielonka i Wołomin, prowadzi na bieżąco akcję płoszenia 

dzików z terenów zurbanizowanych przy użyciu materiałów hukowych.  

Edukacja ekologiczna 

Łącznie zrealizowano 10 różnorodnych akcji i konkursów z zakresu edukacji ekologicznej. 

Wzięło w nich udział ponad 1 700 osób – głównie dzieci i młodzieży, ale także rodzin, 

nauczycieli, myśliwych. 

 

Tabela 30 Akcje i konkursy zorganizowane w ramach edukacji ekologicznej 

Lp. Zadanie 
Ilość  

uczestników 
Koszt w zł 

1 
XV Konkurs dla dzieci o tematyce ekologicznej.  

Temat w 2018 r.: Smog nie lubi zieleni.  

44 dzieci 

19 nauczycieli 
16 683,14 

3 
VIII Rajd Rowerowy na orientację wraz z quizem 

przyrodniczym.  
83 osoby 11 384,73 

4 V akcja: Choinki za elektrośmieci. 300 osób 9 713,52 

5 IV Powiatowy Rodzinny Konkurs Ekologiczny. 
46 osób 

(13 drużyn) 
2 715,00 

6 III Powiatowy Konkurs Ekologiczny 

339 osób 

(113 drużyn) 

14 nauczycieli 

10 520,23 

7 Konkurs PRZYRODA – PRZYGODA  

5 drużyn 

(25 uczniów), 

5 nauczycieli 

24 021,90 

8 Akcja Sprzątanie terenów leśnych:  
18 osób 1 100,00 

 

9 

Akcja Ochrona przyrody: 

Zakup i montaż 50 skrzynek lęgowych dla sikorek (ochrona 

przed szkodnikami niszczącymi kasztanowce)  

 

3 400,00 

 

10 

Ochrona powietrza*: 

Zakup i zainstalowanie 10 szt. mierników zanieczyszczeń 

powietrza,  

Zamówienie projektu spotów edukacyjnych i ich emisja na 

5 ekranach świetlnych 

 
 

22 017,00 

 

9 940,50 

 

Razem  

31 957,50 
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11 

Akcja Zagrożenia związane z wolnożyjącą zwierzyną 

(dzikami): 

We współpracy ze szkołami zebrano 5 045 kg żołędzi, które 

przekazano kołom łowieckim na podsypy ograniczające 

migrację dzików na tereny miast 

1 055 osób 

 

 

Razem 1 714 osób 111 496,02 zł 
*(W roku 2017 zakupiono 10 oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli, a w roku 2019 prowadzona jest akcja edukacyjna w 

placówkach oświatowych nt. zagrożeń zdrowia i życia w zanieczyszczonym środowisku). 

 

 

Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2018. 

Konkurs skierowany do rodzin z terenu powiatu wołomińskiego. W konkursie bierze udział 46 

osób z 13 drużyn. Drużyny biorące udział w konkursie brały udział w dwóch warsztatach 

ekologicznych.  

Warsztaty nr 1 odbyły się 24 listopada 2018 r., a ich tematyka dotyczyła rozpoznawania 

i dokarmiania ptaków możliwych do zaobserwowania przy karmniku. Na koniec uczestnicy 

wykonali karmniki z plastikowych butelek po mleku. Szkolenie zostało przeprowadzone przez 

wykwalifikowanego trenera edukacji ekologicznej.  

Warsztaty nr 2 odbyły się 8 grudnia 2018 r, a ich tematyka dotyczyła tradycyjnych metod 

wykonywania ozdób bożonarodzeniowych z materiałów odnawialnych (papier, słoma, szyszki, 

gałązki itp.) oraz z materiałów recyklingowych (pudełka kartonowe, plastikowe, stare gazety 

itp.). Warsztaty były prowadzone przez dwie osoby z Fundacji „Trzeba żyć” z Marek.  

Warsztaty nr 3 planowane są na 9 marca 2019 r. Po zakończeniu części warsztatowej zostanie 

przeprowadzony konkurs dotyczący wiedzy przyrodniczej i zagadnień związanych z ekologią. 

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody. 

 

Akcja „Smog nie lubi zieleni” 

Akcja skierowana do nauczycieli 

przedszkolnych i przedszkolaków, z terenu 

powiatu wołomińskiego. Opiekunowie 

brali udział w szkoleniu dot. 

zanieczyszczenia powietrza i smogu. 

Zdobytą wiedzę przekazywali swoim 

podopiecznym. Dzieci biorące udział  

w konkursie uczestniczyły najpierw  

w zajęciach merytorycznych, 

prowadzonych przez opiekunów. 

Kolejnym etapem było stworzenie przez 

przedszkolaków pracy plastycznej, 

dotyczącej poruszanego tematu („Smog nie 

lubi zieleni”). Po etapie szkolnym, 

opiekunowie dostarczyli wybrane prace 

wykonane przez 44 dzieci. Ocenę na etapie 

powiatowym przeprowadziła Komisja 

powołana przez Organizatora. Wybrano 

najlepsze prace oraz przyznano nagrody.  

 
Fot. 48 plakat z akcji "Smog nie lubi zieleni" 
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Akcja pt. „Zagrożenia związane z wolnożyjącymi dzikami”.  

Akcja skierowana do nauczycieli i uczniów ze szkół z terenu powiatu wołomińskiego. 

Pierwszym etapem było szkolenie dla zgłoszonych nauczycieli, dotyczące tematu akcji. 

Nauczyciele biorący udział w akcji ogłosili następnie w swoich placówkach zbieranie żołędzi 

wraz z wcześniejszym wyjaśnieniem uczniom celu akcji. Do szkół zostały dostarczone worki 

jutowe do przechowywania zebranych żołędzi. Uczniowie w zależności od ilości zebranych 

żołędzi otrzymali nagrody lub gadżety promocyjne (zestawy plastyczne, piłki, saszetki na 

biodro, bidony). W akcji brało udział 1 055 dzieci (z 12 szkół), które zebrały 5 045 kg żołędzi. 

Roczna prenumerata magazynu edukacyjnego „Głos Przyrody” dla placówek, które włączyły 

się w akcję „Smog nie lubi zieleni” lub/i w akcję „Zagrożenia związane z wolnożyjącymi 

dzikami”.  

III Powiatowy Konkurs Ekologiczny 

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz gimnazjów. 

Drużyny biorące udział w konkursie wykonały zadanie konkursowe, składające się z 2 etapów 

(etap szkolny i finałowy) i polegało na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania testowe 

(otwarte i zamknięte). W obu etapach uczniowie odpowiadali na pytania, w drużynach 

trzyosobowych. Konkurs był rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria 

uczniowie klas IV i V; II kategoria uczniowie klas VI, VII i VIII oraz gimnazjów. Drużyny, 

które zajęły najwyższe miejsce w etapie szkolnym, reprezentowały swoje szkoły w etapie 

finałowym. Odpowiedzi udzielone na pytania finałowe zostały ocenione przez Komisję 

powołana przez Organizatora. Do udziału w etapie szkolnym zgłosiło się 113 drużyn trzy 

osobowych (339 osób) z 14 szkół funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego. Każda 

drużyna miała też swojego opiekuna – nauczyciela. Komisja konkursowa, w skład której 

wchodzili pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, 

oceniła finałowe odpowiedzi i wyłoniła laureatów: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia i nagrody 

pocieszenia dla uczniów  

Akcja „Przyroda - Przygoda” 

Do udziału w akcji zaproszono uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat 

Wołomiński oraz nauczycieli uczących w tych szkołach. Zadanie konkursowe polegało na 

opracowaniu Questu*, zgodnie z metodologią przedstawioną na wcześniejszym szkoleniu dla 

nauczycieli. Fabuła Questu oraz prezentowane miejsca muszą być związane z przyrodą powiatu 

wołomińskiego, ukazywać piękno przyrody oraz zachęcać do spędzenia czasu na świeżym 

powietrzu. W akcji wzięło udział 5 placówek oświatowych (5 nauczycieli i 25 uczniów).  

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu (2 100,00 zł + 450,00 zł catering). Zwycięska szkoła 

miała możliwość wyboru nagrody – wybrano ławkę z panelem fotowoltaicznym. 

Wydrukowano też ulotki zachęcające do przejścia trasy questu (1000 szt.). Zwycięski quest jest 

umieszczony na stronie https://questy.com.pl/quest/w-arciechowie-wsrod-deboe-lak-i-wody 

https://questy.com.pl/quest/w-arciechowie-wsrod-deboe-lak-i-wody
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*Quest to edukacyjna gra terenowa, polegająca na przejściu nieoznakowanej w terenie trasy. 

Uczestnicy zabawy przemieszczają się dzięki wskazówkom zawartym w tekście ulotki. Żeby 

przejść cały Quest, należy odgadywać zagadki, szukać w terenie wskazówek, wpisywać 

odpowiednie znaki, potrzebne do rozwiązania hasła. Więcej na stronie http://questy.com.pl/pl/  

 

Konkurs dla urzędników 

Konkurs był adresowany do osób zatrudnionych w urzędach gmin z terenu powiatu 

wołomińskiego oraz do osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Wołominie.  

Celem konkursu było m.in. podniesienie świadomości ekologicznej osób zatrudnionych 

w urzędach gmin z terenu powiatu wołomińskiego oraz osób zatrudnionych w Starostwie 

Powiatowym w Wołominie oraz zwrócenie uwagi na to, że pracownicy urzędów na poziomie 

lokalnym, poprzez swoją pracę mogą w istotny sposób wpływać na okoliczną przyrodę oraz na 

poziom świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.  

 

Fot. 49 ławka solarna przy ZSTZZ w Radzyminie 

http://questy.com.pl/pl/
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Spoty reklamowe 

Kampania była prowadzona w ramach edukacji ekologicznej. Ww. spoty były emitowane na 

5 ekranach LED, zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego. Pierwszy spot był 

emitowany przez min. 7 sekund i zaraz po tym czasie był emitowany drugi spot, przez min. 

7 sekund. Powtarzanie co 5 minut w okresie 01.12.2018 – 11.12.2018, a w okresie od 

12.12.2018 do 21.12.2018 co 2,5 min. Spoty prezentowały informacje dotyczące źródeł niskiej 

emisji i zanieczyszczenia powietrza w powiecie wołomińskim oraz przedstawiały propozycje 

działań zaradczych. Spoty zostały zaprojektowane przez przedstawiciela Polskiego Alarmu 

Smogowego.  

 

Choinki za elektrośmieci 

W 15 grudnia 2018 r. miała 

finał przedświąteczna akcja 

ekologiczna, przygotowana 

przez Starostwo Powiatowe 

w Wołominie. Mieszkańcy 

naszego powiatu, którzy 

wzięli udział w akacji, 

otrzymali choinki 

w doniczkach w zamian za 

przyniesiony zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny. 

W wyniku akcji zebrano dwa 

kontenery odpadów i rozdano w 

sumie 300 sztuk świątecznych 

drzewek, które w okresie wiosennym mają szansę być przesadzone do ziemi.  

Fot. 50 kampania edukacyjno-ekologiczna 

na ekranach LED 

Fot. 51 Akcja ekologiczna "Choinki za elektrośmieci" 
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Mierniki do pomiaru jakości powietrza AIRLY 

W związku z problemem narastającego smogu, na terenie 

powiatu wołomińskiego zamontowano mierniki jakości 

powietrza w systemie AIRLY, które służą do pomiaru: 

temperatury, wilgotności, ciśnienia, pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10. Mierniki, 

w ilości 10 szt., zostały rozmieszczone tak, aby uzupełnić istniejącą już częściowo sieć tych 

punktów na terenie powiatu. Nowe mierniki znajdują się w miejscowościach: Ząbki, Kobyłka, 

Ciemne, Stare Załubice, Ostrówek, Poświętne, Równe, Mokra Wieś, Urle, Dąbrówka.  

 

Budki lęgowe 

Zlecono wykonanie i montaż na 

drzewach rodzaju kasztanowiec, 

wytypowanych przez Wydział 

Ochrony Środowiska, skrzynek 

lęgowych dla ptaków dziuplastych 

(sikorek). Powyższe działania 

mają na celu ułatwienie 

zasiedlania terenów przez ptaki 

żywiące się m.in. owadami 

niszczącymi kasztanowce.  

 

Akcja sprzątania terenów 

leśnych 

W dniu 14 kwietnia 2018 r. 

Starostwo Powiatowe  

w Wołominie, we współpracy 

z Kołem Łowieckim ,,Artemida”, 

w ramach obchodów Dnia Ziemi, 

przeprowadziło akcję sprzątania 

terenów leśnych przy cmentarzu  

w Wołominie, w rejonie rezerwatu 

,,Grabicz” od strony Leśniakowizny  

i Nowego Ossowa, a także terenów 

leśnych pomiędzy Ręczajami Polskimi  

i Majdanem. Starostwo zabezpieczyło kontenery na odpady, rękawice oraz chwytaki do 

zbierania śmieci. W sprzątaniu wzięło udział 12 członków Koła Łowieckiego ,,ARTEMIDA” 

z siedzibą w Kobyłce, które dzierżawi obwód łowiecki nr 347. Efektem 4 godzinnego 

sprzątania było zapełnienie 2 kontenerów i uprzątnięcie 20 dzikich wysypisk. 

 

Program usuwania azbestu z terenu powiatu wołomińskiego do 2032 roku przyjęty 

Zarządzeniem Starosty Wołomińskiego nr 272.2015 z dnia 30.12.2015 r 

• Koordynacja działań zmierzających do wyeliminowania wyrobów i odpadów 

zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu w perspektywie do 2032 roku.  

Fot. 52 przykładowa budka lęgowa 
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Tabela 31 Ilość wyrobów zawierających azbest wymagających usunięcia na terenie powiatu wołomińskiego do 2032 

roku 

Wyszczególnienie Jedn. Lata 

2016-2020 2021-2026 2027-2032 

Ilość i powierzchnia wyrobów zawierających azbest przewidziana do usunięcia  

w danym okresie 

Ilość wyrobów zawierających azbest 

przewidziana do usunięcia w danym 

okresie 

Mg 8 361 9 755 9 755 

Ilość wyrobów zawierających azbest 

przewidziana do usunięcia rocznie w 

danym okresie 

Mg 1 672 1 626 1 626 

 

Założenie przyjęte w ww. programie w zakresie podobnej ilości usuwanych odpadów nie jest 

realne. Należy liczyć się z tym, że ilość usuwanych odpadów będzie systematycznie wzrastać, 

wraz ze „śmiercią techniczną” obiektów, w których wykorzystywane są wyroby azbestowe. 

Ilość ta zapewne będzie największa w okresie 2027-2032. 

 

We współpracy z gminami i zainteresowanymi właścicielami posesji kontynuowano akcję 

usuwania odpadów azbestowych z terenów zainteresowanych gmin.  

 
Tabela 32 Akcja usuwania odpadów azbestowych z terenów zainteresowanych gmin we współpracy z gminami  

i zainteresowanymi właścicielami posesji. 

Lp. Wyszczególnienie na dzień 

31.12. 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 

1 Ilość ton zebranych odpadów 

zawierających azbest [Mg] 

206,63 300,59 301,46 

2 Ilość posesji, z których odebrano 

odpady  

121 164 131 

 

Ponadto, część gmin realizuje ww. zadanie z udziałem środków własnych i zewnętrznych. 

Zwrócono się do gmin z propozycją współpracy w zakresie zapewnienia odbioru odpadów 

zawierających azbest. Zainteresowane gminy: Jadów, Kobyłka, Marki, Klembów, Poświętne, 

Strachówka, Zielonka, Tłuszcz, sporządziły listy osób, które w danym roku planują remonty 

związane z demontażem eternitu (wraz z podaniem planowanej ilości). W Starostwie 

Powiatowym w Wołominie została przeprowadzona procedura wyboru profesjonalnego 

odbiorcy odpadów i ustalono daty odbioru odpadów (w VI i X). Zebrane odpady (w VI - 

144,075 ton i w X - 157,38 ton) zostały przetransportowane na Składowisko Odpadów 

Niebezpiecznych na terenie Zakładu ZGO Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka. Łącznie z 8 gmin 

usunięto 301,46 ton odpadów pochodzących ze 131 posesji. 
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3.4. CEL STRATEGICZNY 4 TWORZENIE WARUNKÓW DLA 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ POWIATU 

WOŁOMIŃSKIEGO 

3.4.1. Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe 

 

Fot. 53 Pałac w Chrzęsnem wraz z budynkiem administracyjnym 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 

2020 przyjęta Uchwałą Nr XVII – 168/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 

2012 r. 

 

Wydarzenia edukacyjno-kulturalne zrealizowane w zespole pałacowo - parkowym 

w Chrzęsnem - 99 wydarzeń: 

Koncerty, poematy muzyczne, spektakle - 17. 

Warsztaty dla dzieci i dorosłych: ceramiczne - 9 spotkań, warsztaty tematyczne – 4, pory roku 

4, weekendowe malowania na szkle – 1 – razem 15. 

Wystawy – malarstwo, ceramika, fotografia – 2 zewnętrzne w muzeach Mazowsza (Opinogóra, 

Płock) (lokalnych twórców, z Polski, spokrewnienie z byłymi właścicielkami) – 13 szt. 

Film dokumentalny – promocja Chrzęsne Wincentyny Karskiej – 1 szt. 

Plenery artystyczne – dla dzieci ( N. Wegner i K. Ryfa i MIK – Malowane Lato), amatorów 

(Urbanowskiej) i profesjonalistów (ceramika) – 4. 

Impreza plenerowa – dla rodzin – 1. 

Lekcje muzealne – 8 szt. 

Projekty edukacyjne – giełda projektów, Mikołajki, Literackie serce łącznie 32 spotkania 

w ciągu 10 dni, lekcje muzealne – ok. 8 – razem ok.42. 
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Zwiedzanie w 1-sze soboty miesiąca, w ciągu tygodnia w czasie pracy wydziału oraz w dniu 

imprez. Do zwiedzania ekspozycja stała – wnętrza, zbiory prac plastycznych z plenerów, 

obrazy Podkowińskiego, wystawa norwidianów CZAS NA NORWIDA, Hologram. 

W 2017 roku płac odwiedziło ok. 13 000 osób, podobna ilość była w 2018 roku  

WSPÓLPRACA: 

Mazowiecki Teatr Muzyczny, MIK, Fundacja Museion Norwid 

Lokalne podmioty: stowarzyszenia, Nasza Wieś Chrzęsne, Forum Biznesu, Nauki i Kultury, 

Ogarnij Emocje.  

 

3.4.2.  Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej 

 

„Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin”. 

Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony 27.06.2017 r. w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński - Program Operacyjny 

"Rybactwo i Morze”. Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Umowę 

na realizację inwestycji zawarto 21.03.2018 r. Operacja zakłada wybudowanie i wyposażenie 

dwóch ogólnodostępnych placów w urządzenia obejmujące: elementy siłowni pod chmurką, 

postój rowerowy ze stacją napraw, urządzenia placu zabaw, makiety ryb o charakterze 

edukacyjnym oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby z obszaru objętego działaniem LGDZZ.  

Park rekreacji w Gminie Radzymin będzie zlokalizowany w centrum miejscowości Stare 

Załubice oraz w miejscowości Kuligów. W ramach realizacji projektu zostaną zamontowane:; 

zestawy zabawowe; urządzenia do ćwiczeń oraz makiety – ryby w naturalnych rozmiarach; 

W 2018 r. po zawarciu umowy dofinansowania operacji rozpoczęto procedurę zamówień 

publicznych. 

 

Konserwacja infrastruktury turystycznej w powiecie wołomińskim. 

Celem zamówienia było wykonanie konserwacji infrastruktury turystycznej znajdującej się 

przy szlakach rowerowych powiatu wołomińskiego.  

Zadanie polegało na wykonaniu napraw i odtworzeniu zniszczonych lub ukradzionych 

elementów infrastruktury turystycznej typu: pokrywy koszy na śmieci, ławostoły, barierki, 

stojaki na rowery, tablice informacyjne. Konserwacja polegała na pomalowaniu i odmszeniu, 

wszystkich konstrukcji drewnianych oraz oczyszczeniu (odrdzewieniu) i malowaniu 

konstrukcji metalowych w tym sześciu publicznych palenisk. Do przeprowadzenia konserwacji 

elementów małej architektury wyznaczono  35 lokalizacji na terenie Powiatu Wołomińskiego, 

większość w gminach Jadów i Strachówka. 
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Fot. 54 konserwacja infrastruktury turystycznej 
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3.4.3. Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju turystyki  

VIII Rajd Rowerowy na 

orientację Grabów 2018 

W dniu 9 czerwca 2018 r. 

zorganizowano rajd 

rowerowy na orientację. 

W rajdzie, który odbywał 

się na trasie o długości ok. 

20 km wystartowało 83 

osoby. Prawo do startu 

miały drużyny złożone 

min. z dwóch osób. Start  

i meta znajdowały się na 

terenie Gospodarstwa 

Edukacyjno-

Agroturystycznego 

Mazowiecki Zaścianek, 

Grabów 26, gmina Tłuszcz. 

Uczestnikom rajdu zapewniono mapy, karty zadań oraz numery startowe, odblaski, a także 

ubezpieczenie i opiekę medyczną oraz posiłek przygotowany przez gospodarstwo 

agroturystyczne. Dodatkowo na miejscu dla uczestników przygotowano gry i zabawy 

prowadzone przez animatorów. Zadaniem uczestników rajdu było dotarcie do zaznaczonych na 

mapie punktów kontrolnych i udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania konkursowe. 

Pytania dotyczyły wiedzy o środowisku naturalnym i jego ochronie oraz ekologii i walorach 

przyrodniczych powiatu wołomińskiego. Głównym kryterium przyznawania miejsc i nagród w 

Rajdzie była ilość punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi. Nagrody zostały przyznane 

za najlepsze wyniki w rajdzie oraz dla wszystkich za uczestnictwo w imprezie. Rozdano 

również dyplomy oraz niezależnie od końcowych rezultatów, wszyscy zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe gliniane 

medale wykonane przez 

lokalną pracownię 

ceramiki artystycznej. 

Rajd miał na celu: 

podniesienie poziomu 

wiedzy o środowisku 

naturalnym i ekologii; 

budzenie aktywności 

poznawczej oraz 

dalszego poszerzania 

wiedzy o środowisku; 

uwrażliwienie 

społeczeństwa na 

piękno przyrody 

i uświadomienie 

o konieczności jej 

Fot. 55 rajd na orientację "Grabów 2018" 

Fot. 56 rajd na orientację "Grabów 2018" 
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ochrony; propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia; kształtowanie 

postaw proekologicznych. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu turystyka na 

„Prowadzenie portalu turystycznego 

www.wyprawaznaturaikultura.pl” podpisano umowę ze 

Stowarzyszeniem „AXA” z miejscowości Rysie na 

prowadzenie portalu, w okresie 1 lutego 2017 r. – 31 grudnia 

2019 r. W 2018 roku na stronie internetowej odnotowano 

100.616 wejść, na stronie Facebook 11 275 wyświetleń 

postów. W serwie SMS odnotowano liczbę zapisanych 

użytkowników 122, liczbę wysłanych SMS-ów 6 612, liczbę 

wysyłek 51 (jedna wysyłka zawiera 3-4 SMS-y).   

Fot. 57 logotyp turystyczny Powiatu Wołomińskiego 
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