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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 (t. j. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 

do dnia 31 maja – Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. 

W roku 2020 zgodnie z zapisami art. 15z Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) termin przedstawienia raportu o stanie 

jednostki  samorządu  terytorialnego przedłuża się o 60 dni. 

Dokument ten, przedkładany jest Radzie i Mieszkańcom. Zawarto w nim informacje 

w zakresie działania Zarządu Powiatu i Starosty na przestrzeni roku 2019. 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.  
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Raport za okres 1 stycznia-31 grudnia 2019 roku.  

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.1 wynosiła 249 299, z czego 

69,64% zamieszkiwało w miastach. 

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 247 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 31.12.2019 r. wyniósł 10082. W roku 2018 

wyniósł 467 osób. Prognozy statystyczne GUS-u zakładają wzrost populacji powiatu w roku 

 
1 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-

w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2019,6,27.html 
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-

w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2019,6,27.html 

Rysunek 2 Powiat Wołomiński - podział administracyjny Rysunek 1 Powiat Wołomiński - podział administracyjny 
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2020 do ponad 250 tys. oraz przyrosty w następnych latach, by w roku 2050 przekroczyć 320 

tys.3 mieszkańców. Obecne dane szacunkowe wskazują, że tereny powiatu wołomińskiego 

zamieszkuje już pod ćwierć miliona osób. 

 

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

2.1. Organizacja Starostwa i jednostek organizacyjnych 

 

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 31.12.2019 r. 

1. Wydział Budownictwa 

2. Wydział Edukacji i Kultury 

3. Wydział Geodezji 

4. Wydział Finansowy 

5. Wydział Dróg Powiatowych 

6. Wydział Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych 

7. Wydział Komunikacji 

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 Obsługi Zarządu 

14. Wydział Zarządzania Kryzysowego 

15. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

16. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

17. Biuro Rady 

18. Biuro Zamówień Publicznych 

19. Biuro Prawne 

20. Inspektor Ochrony Danych  

21. Geodeta Powiatowy 

22. Geolog Powiatowy 

23. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

24. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 

25. Archiwista 

26. Samodzielne Stanowisko ds. Służby BHP 

 

 

 
3 GUS. Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050. 
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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 Dróg Powiatowych oraz Wydział 

Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych 

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

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

 

Jednostki organizacyjne 

1. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

05-200 Wołomin ul. Gdyńska 1/3 

Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 

05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5a 

Dyrektor PUP Grażyna Krupa 

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

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia w Radzyminie: 

05-250 Radzymin,  ul. Komunalna 8a 

Filia obsługuje gminy: Marki, Dąbrówka, Radzymin  

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  

p.o. Dyrektor Katarzyna Rutkowska 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1 

Dyrektor Małgorzata Zawadyl  

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu 

ul. Kościelna 1A, 05-240 Tłuszcz  

Dyrektor Lidia Wielądek 

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

05-200 Wołomin, ul. Legionów 85  

Dyrektor Mariola Kacprzak  

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących  

05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 26 

Dyrektor Aldona Torenc 
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9. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 

ul. Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle  

Dyrektor Maria Łopuska 

10. Zespół Szkół w Tłuszczu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

05-240 Tłuszcz, ul. Radzymińska 2  

Dyrektor Grażyna Marszał 

11. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego  

05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1  

Dyrektor Anna Nowińska-Mróz  

12. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka 

05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 18  

Dyrektor Małgorzata Zwolska  

13. Zespół Szkół w Wołominie  

05-200 Wołomin, ul. Legionów 85 

Dyrektor Marek Łączyński 

14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 

05-200 Wołomin, Al. Armii Krajowej 38   

Dyrektor Bożena Czapkiewicz 

15. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku 

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

Dyrektor Agnieszka Pytkowska 

16. Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego  

05-200 Wołomin, ul. Miła 22  

Dyrektor Monika Kisielińska 

17. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie  

05-250 Radzymin, ul. Komunalna 8 

Dyrektor Anna Woźniak  

18. Dom Dziecka  

05-282 Strachówka, Równe 78  

Dyrektor Jan Nowak 

19. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie 

05-200 Wołomin, ul. Geodetów 73   

Dyrektor Elżbieta Denysenko 

20. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2  

05-255 Nowe Załubice, ul. Opolska 75A 

Dyrektor Agnieszka Witkowska 

21. Rodzinny Dom Dziecka nr 3  

05-200 Wołomin, ul. Przejazdowa 4 

Dyrektor Barbara Chmura 

22. Rodzinny Dom Dziecka nr 4  

05-200 Wołomin, Duczki ul. Willowa 18 

Dyrektor Iwona Bajkowska 
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23. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów  

05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 1A 

Dyrektor Joanna Hołubicka 

24. Dom Pomocy Społecznej  

05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 

Dyrektor Jolanta Chałupka  

25. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce 

05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 29 

Dyrektor Małgorzata Kowalska 

26. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie 

05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5 A 

Kierownik Karolina Szadura 

27. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 29  

Kierownik Ewelina Wojtkowska 

28. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu 

05-240 Tłuszcz, ul. Szkolna 4  

Kierownik Agnieszka Brzostek 

29. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego 

05-200 Wołomin, ul. Legionów 85 

Dyrektor Robert Rataj 

 

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże 

1. Komenda Powiatowa Policji w Wołominie 

Komendant Powiatowej Policji w Wołominie – mł. inspektor dr Marek Ujazda 

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie  

– mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki 

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie 

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Wołominie – Maria Chmielewska 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie – Anna Godlewska 

2.2. Przynależność do związków i organizacji  

Powiat Wołomiński przynależy do: 

1. Związku Samorządów Polskich, do którego Rada Powiatu Uchwałą Nr VII-91/2019 

z dnia 29 maja 2019 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do Związku. 

2. Związku Powiatów Polskich, do którego Rada Powiatu Uchwałą Nr VII-78/2015 

z dnia 28 maja 2015 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do Związku.  

3. Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, do której Rada Powiatu Uchwałą 

Nr XII-116/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do LGD 

ZZ, na prawach członka zwyczajnego. 
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4. Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, do której przystąpił na podstawie 

deklaracji członka wspierającego z dnia 15 października 2008 r. Rada Powiatu Uchwałą 

Nr IV-57/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. podjęła decyzje o przystąpieniu Powiatu 

Wołomińskiego do LGD RW w formie członka zwyczajnego.  

2.3 Wykonanie uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego podjętych w 2019 roku  

W 2019 roku odbyło się 13 sesji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz 130 posiedzeń Komisji 

Rady, w tym: 

• 14 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 

• 15 posiedzeń Komisji Finansowej, 

• 15 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

• 14 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

• 15 posiedzeń Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST, 

• 15 posiedzeń Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, 

• 13 posiedzeń Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej. 

• 29 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W 2019 roku podjęto 160 uchwał. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie 129. 

 

2.4. Sytuacja finansowa Powiatu Wołomińskiego w roku 2019 

Tabela 1 Wysokość budżetu Powiatu 

Treść 
Plan na 

01.01.2018 r. 

Plan na 

01.01.2019 r. 

Plan na 

31.12.2018 r. 

Plan na 

31.12.2019 r. 

Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

Dochody 

budżetowe 
192 203 542 213 855 440,00 206 561 074,91 242 823 991,50 212 359 620,45 244 503 216,38 

Wydatki 

budżetowe 
206 362 498 217 014 396,00 235 287 333,91 261 129 986,50 222 722 990,28 236 278 005,37 

Przychody 22 000 000 32 208 419,00 36 631 082 29 412 608,00 33 131 082,90 25 412 608,41 

Rozchody  7 841 044 7 841 044,00 7 841 044 7 841 044,00 7 841 044 7 841 044 

Nadwyżka/ 

niedobór 
-14 158 956 -24 367 375,00 -28 790 038 -18 305 995,00 -10 356 262,20 8 225 211,01 

Dochody na 1 

mieszkańca 
788,86 864,80 X X 871,58 988,74 

Wydatki na 1 

mieszkańca 
846,97 877,58 X X 914,12 955,48 

Wydatki 

inwestycyjne 

na 1 

mieszkańca 

160,46 139,17 X X 216,00 221,44 

Liczba mieszkańców przyjęta wg danych GUS na 30.06.2019 r. 
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Struktura dochodów budżetu Powiatu wg działów 

010 Rolnictwo i łowiectwo      0,01% 

020 Leśnictwo        0,05% 

600 Transport i łączność                13,39% 

630 Turystyka        0,00% 

700 Gospodarka mieszkaniowa      1,13% 

710 Działalność usługowa       1,97% 

750 Administracja publiczna      0,13% 

752 Obrona narodowa       0,03% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  3,32% 

755 Wymiar sprawiedliwości      0,26% 

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych             42,79% 

758 Różne rozliczenia (subwencje)              23,81% 

801 Oświata i wychowanie      1,22% 

851 Ochrona zdrowia       2,34% 

852 Pomoc społeczna       4,23% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   3,08% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza     0,01% 

855 Rodzina        2,03% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   0,09% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    0,10% 

926 Kultura fizyczna i sport      0,01% 

 

Struktura dochodów wg źródeł dochodów 

1. udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych           39,58% 

2. wpływy z dochodów własnych Powiatu    9,99% 

3. dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa 9,89% 

4. dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst   6,16% 

5. dotacje ze źródeł pozabudżetowych     7,63% 

6. subwencja                 23,69% 

7. dotacje z funduszy strukturalnych     3,06% 

 

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej 

010 Rolnictwo i łowiectwo      0,10% 

020 Leśnictwo        0,13% 

600 Transport i łączność                27,73% 

630 Turystyka        0,23% 

700 Gospodarka mieszkaniowa      1,39% 

710 Działalność usługowa       0,93% 

750 Administracja                 11,70% 

752 Obrona narodowa       0,03% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.    3,54% 

755 Wymiar sprawiedliwości      0,27%  



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2019  

 

11 

757 Obsługa długu publicznego      0,66% 

758 Różne rozliczenia       2,02% 

801 Oświata i wychowanie               22,15% 

851 Ochrona zdrowia       2,83% 

852 Pomoc społeczna       6,55% 

853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej   7,20% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza     5,99% 

855 Rodzina        4,73% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   0,27% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    1,22% 

926 Kultura  fizyczna i sport      0,32% 

Tabela 2 Wydatki realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne (bez powiatowych osób prawnych) 

L.p. Treść Kwota (PLN) 

1 Jednostki administracji 144 911 834,03 

2 Jednostki oświatowe 46 846 399,99 

3 Jednostki pomocy społecznej 20 048 175,12 

4 Powiatowy Urząd Pracy 15 199 108,91 

5 Straże i inspekcje 9 272 487,32 

 

Zobowiązania długoterminowe (finansowe) 

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Powiatu  wyniosło 65 267 378 zł  i wynikało z  następujących 

tytułów:  

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

do spłaty 2 612 297 zł. 

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

do spłaty 4 374 000 zł. 

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

do spłaty 3 403 880 zł. 

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

do spłaty 4 677 201 zł. 

5 Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota do spłaty 

2 000 000 zł. 

6 Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne, stan niewykupionych emisji 

4 800 000 zł. 

7 Wyemitowane w roku 2017/2018 obligacje komunalne, stan niewykupionych emisji 

32 500 000 zł. 

8 Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan niewykupionych emisji 

10 500 000 zł. 

9 Zakup ratalny od Gminy Radzymin nieruchomości na cele publiczne kwota 400 000 zł. 
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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 2020 r. poz. 

65) definiuje pojęcie powiatowego zasobu nieruchomości. Należą do niego te nieruchomości, 

które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W skład 

powiatowego 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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Powiat: 

− otrzymał darowiznę od Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Granicznej w Starowoli 

gm. Jadów, z  przeznaczeniem  na budowę drogi, 

− zakupił 2 nieruchomości przy ul. Poprzecznej w Kobyłce: od osób prywatnych za kwotę 

2 900 000 zł i od Gminy Kobyłka za kwotę 990 000 zł dla potrzeb realizacji celu 

publicznego z przeznaczeniem pod promocję i ochronę zdrowia oraz wspieranie osób z 

niepełnosprawnościami tj. utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób 

niepełnosprawnych. W planach jest również przeniesienie Środowiskowego Domu 

Samopomocy, z ul. Warszawskiej w Wołominie.  

W roku 2019 r. była prowadzona weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami 

powiatowymi w wyniku, której wprowadzono zapisy do ksiąg dla 251 działek znajdujących się 

pod drogami. Łączna wartość zmian wyniosła 8 739 946,97 zł. 

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). 

Fot. 1 Nieruchomość przy ul. Poprzecznej w Kobyłce 
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Tabela 3 Wartość majątku w układzie podmiotowym stan na 31.12.2019 r. 

  Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.20219 r. [PLN] 

L

p. 
Wyszczególnienie Starostwo 

Placówki 

ochrony zdrowia 

i opieki 

społecznej 

Placówki 

Oświaty 

i wychowania 

Instytucje 

Kultury 
Inspekcje Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I ŚRODKI TRWAŁE 257 774 073,64 45 451 419,79 40 674 757,15 1 871 404,94 2 989 627,06 366 761 282,58 

1. Grunty 67 150 602,19 8 000 000,00  100 000,00 838 716,87 76 086 319,06 

2. 

Budynki, lokale 

i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej  

190 622 161,75 30 193 017,78 39 696 348,50 1 585 501,70 1 606 613,18 263 703 642,91 

3. 
Urządzenia techniczne 

i maszyny  
2 582 544,54 2 440 323,66 921 389,25 10 728,08 383 015,43 6 338 000,96 

4. Środki transportu 846 643,95 7 601,08 10 966,05  158 137,56 1 023 348,64 

5. Inne środki trwałe 14 572 121,21 4 810 477,27 46 053,35 175 175,16  19 606 971,01 

II 

Inwestycje 

rozpoczęte (środki 

trwałe w budowie) 

11 163 304,74 3 069 436,87 6 150,00   14 238 891,61 

II

I 

Wartości 

niematerialne 

i prawne  

0,00 2 508 351,14    2 508 351,15 

 
Razem rzeczowe 

aktywa trwałe  
286 937 378,38 51 029 207,80 40 680 907,15 1 871 404,94 2 989 627,06 383 508 525,33 

 

Zobowiązania  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zobowiązań wynosił 82 622 198,49 zł w tym: 

− zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Powiatu oraz 

zobowiązań niewymagalnych w kwocie 65 267 378,00 zł, 

− zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Szpital Powiatowy wynosił 

8 519 718,00 zł, 

− zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego w kwocie 8 835 102,49 zł. 

W 2019 roku Skarbnik Powiatu Wołomińskiego została uhonorowana nagrodą SKARBNIK 

SAMORZĄDU 2019. To już kolejny rok, kiedy pani Jadwiga Tomasiewicz otrzymała nagrodę 

w prestiżowym rankingu, którego organizatorem jest Dziennik Gazeta Prawna.  

Fot. 2 Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz 
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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 

 Kształtowanie warunków rozwoju kapitału ludzkiego 

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

wchodzących w skład powiatu wołomińskiego. Szczegółowe dane dotyczące liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2017-2019 w poszczególnych miastach i gminach 

przedstawia zamieszczona poniżej tabela.  

Tabela 4 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach w latach 2017-2019 

 

W latach 2017-2019 nastąpił znaczący spadek liczby osób bezrobotnych przebywających 

w ewidencji urzędu. Wpływ na powyższe miała sprzyjająca sytuacja panująca na rynku pracy 

jak też zaangażowanie pracowników urzędu w aktywizację zawodową klientów, która 

umożliwiła im powrót do świata pracy. W ostatnim roku nastąpił spadek osób zarejestrowanych 

we wszystkich gminach z wyjątkiem gminy Jadów. 

 

 

GMINA 

LICZBA 

ZAREJESTROWANYCH 

BEZROBOTNYCH 

W TYM Z PRAWEM DO 

ZASIŁKU 

31.12.17 r. 31.12.18 r. 31.12.19 r. 31.12.17 r. 31.12.18 r. 31.12.19 r. 

WOŁOMIN 1 779 1 471 1 299 241 183 185 

ZIELONKA 394 384 348 51 58 49 

ZĄBKI 576 549 438 95 88 75 

MARKI 669 624 561 117 107 99 

RADZYMIN 751 698 570 91 115 103 

DĄBRÓWKA 225 196 152 27 32 34 

KOBYŁKA 557 605 500 64 79 67 

POŚWIĘTNE 166 162 142 35 31 24 

TŁUSZCZ 770 607 602 103 95 79 

KLEMBÓW 353 273 265 46 36 30 

JADÓW 328 302 304 29 34 26 

STRACHÓWKA 108 80 66 13 14 10 

RAZEM 6 676 5 951 5 247 912 872 781 
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Stopa bezrobocia 

Liczba osób bezrobotnych znajduje swoje odzwierciedlenie również w wielkości stopy 

bezrobocia. Stopa bezrobocia w Powiecie Wołomińskim (W) na koniec grudnia 2019 r. 

wynosiła 6,5 % i w stosunku do grudnia 2018 r. spadła o 0,9 punktu procentowego. Zmianę 

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

Oznaczenia: W ‒ powiat wołomiński, M ‒ województwo mazowieckie, P ‒ Polska. 

Tabela 5 Stopa bezrobocia od 12.2018 r. do 12.2019 r. - Polska, województwo mazowieckie, powiat wołomiński 

M-

C 

 

XII 

2018 

I 

2019 

II 

2019 

III 

2019 

IV 

2019 

V 

2019 

VI 

2019 

VII 

2019 

VIII 

2019 

IX 

2019 

X 

2019 

XI 

2019 

XII 

2019 

W 7,4 7,7 7,6 7,5 7,4 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,5 6,5 

M 4,9 5,1 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4 

P 5,8 6,1 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2 

 

 
Rysunek 3 Stopa bezrobocia od XII 2018 do XII 2019 - dynamika zmian. 

Stan bezrobocia na dzień 31.12.2019 r. 

Na koniec grudnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim 

wynosiła 5 247 osób (w tym kobiet 2 629) z tego: 

•    780 osób ‒ z prawem do zasiłku (14,9% ogółu bezrobotnych), 

• 4 467 osób ‒ bez prawa do zasiłku (85,1% ogółu bezrobotnych), 

• 4 449 osób ‒ poprzednio pracujących (84,8% ogółu bezrobotnych), 

•    798 osób ‒ dotychczas niepracujących (15,2% ogółu bezrobotnych), 

• 3 259 osób ‒ zamieszkałe w mieście (62,1% ogółu bezrobotnych), 

• 1 988 osób ‒ zamieszkałych na wsi (37,9% ogółu bezrobotnych), 

•      45 cudzoziemców (0,9% ogółu bezrobotnych), 

•    155 osób z niepełnosprawnościami (3,0% ogółu bezrobotnych), 

• 4 238 osoby ‒ będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (80,8% ogółu). 

1

3

5

7

9

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIst
o

p
a 

b
ez

ro
b

o
ci

a 
w

 %

miesiąc

Stopa bezrobocia w 2019 r.
Polska, Województwo Mazowieckie, Powiat Wołomiński

powiat wołomiński województwo mazowieckie Polska
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Na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowanych było również 95 osób poszukujących pracy, z tego 

30 osób to osoby z niepełnosprawnościami. 

 

Liczba bezrobotnych według wieku:  

• 18-24     545 osób (10,4% ogółu bezrobotnych), 

• 25-34  1 322 osoby (25,2%), 

• 35-44  1 449 osób (27,6%),  

• 45-54     943 osoby (18%), 

• 55-59     556 osób (10,6%),  

• 60-64     432 osoby (8,2%). 
 

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. 

Bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się pracodawcy z przyszłym 

pracownikiem. W tym celu Powiatowy Urząd Pracy organizuje Giełdy Pracy. W 2019 r. 

zorganizowano 14 Giełd Pracy, na które zaproszono 198 osób bezrobotnych. 

Zorganizowano giełdy w następujących zawodach: 

• pracownik ogólnobudowlany – 2 giełdy; 

• pomocnik mechanika – 2 giełdy; 

• kasjer sprzedawca – 2 giełdy; 

• elektromonter instalacji elektrycznych – 2 giełdy; 

• magazynier spedytor – 1 giełda; 

• pracownik produkcji (pomoc cukiernika) – 1 giełda; 

• pracownik produkcji – 2 giełdy; 

• doradca klienta – 1 giełda; 

• opiekun osób starszych – 1 giełda. 

Od stycznia do grudnia 2019 roku do Urzędu wpłynęły oferty na 5 331 miejsc pracy, z tego: 

• 58 anulowano; 

• 231 przeniesiono na kolejny rok; 

• 3 786 zrealizowano/nastąpiło obsadzenie wolnego miejsca pracy. 

Pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta w ciągu roku przyjęli 43 694 wizyt osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy, w efekcie czego wydali 3 108 skierowań, w tym:  

• 2 305 ‒ do pracy; 

• 294 ‒ do odbycia stażu. 

W trakcie wizyty 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.  

http://www.wolomin.praca.gov.pl/
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Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2019 r. objął aktywizacją zawodową 7 osób 

niepełnosprawnych, w tym: 

• 1 osobę posiadającą status osoby bezrobotnej, 

• 6 osób posiadających status poszukującego pracy, w tym 4 kobiety oraz 2 osoby 

po 50 r.ż.   

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wspierał aktywność zawodową osób niepełnosprawnych 

poprzez zastosowanie wobec nich następujących instrumentów rynku pracy:  

• Staż – w roku 2019 do odbycia stażu skierowano 1 osobę niepełnosprawną. Ponadto, 

1 osoba kontynuowała staż rozpoczęty w roku 2018. W roku 2019 obie osoby 

korzystające z tej formy wsparcia podjęły zatrudnienie i kontynuowały je na dzień 

31.12.2019 r. 

• Prace interwencyjne – na tę formę refundacji skierowano w 2019 r. dwie osoby 

niepełnosprawne. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych jest kontynuowane 

w 2020 r. 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – w 2019 r. na podjęcie 

działalności gospodarczej przyznano środki 4 osobom niepełnosprawnym, 

w tym 2 kobietom oraz jednej osobie posiadającej status osoby bezrobotnej.  

Ponadto, w 2019 r. podpisano umowę w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Pracodawca otrzymywał 

ze środków PFRON zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych 

do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie z inicjatywy 

Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zostało zorganizowane spotkanie z pracodawcami z terenu powiatu wołomińskiego, którzy 

zatrudniają bądź planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Konsultacje prowadzone 

były w ramach  projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami 

społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. Podczas spotkania pracodawcy mieli okazję zapoznać się z zasadami 

dostosowania stanowiska pracy i organizacji pracy do możliwości i kwalifikacji potencjalnych 

pracowników, a także poznać szereg korzyści pozafinansowych oraz finansowych 

wynikających z wykorzystania systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym 

dofinansowań do wynagrodzeń. Zainteresowani pracodawcy mieli  również możliwość 

uzyskania indywidualnych konsultacji. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali poradniki 

szczegółowo prezentujące zagadnienie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 

W roku 2019 roku na terenie powiatu realizowane były zadania określone w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. 

Dokument uchwałą Nr XXVI-264/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 listopada 

2016 r. został przyjęty do realizacji (treść dostępna na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl, 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/
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zakładka: „Strategie, programy, plany; podstrona: polityka społeczna). Strategia wyznacza 

kierunki aktywności i rozwoju kapitału ludzkiego mające na celu przeciwdziałanie szeroko 

rozumianym problemom społecznym występującym na terenie powiatu wołomińskiego. Okres 

realizacji celów strategicznych zawartych ww. dokumencie przewidziany został na 10 lat. 

Zgodnie z założeniami poszczególne zadania mają być realizowane adekwatnie do możliwości 

finansowych jednostek samorządowych w danym roku budżetowym i w miarę pozyskiwanych 

środków zewnętrznych oraz z wykorzystaniem wszystkich sił społecznych. Monitoring 

realizacji Strategii 2025 prowadzony jest w odniesieniu do wskaźników osiągania celów, które 

zostały opisane w dokumencie oraz w oparciu o harmonogram realizacji tych celów. Zarząd 

Powiatu Wołomińskiego rokrocznie składa Radzie Powiatu informacje z wykonanych zadań 

w realizacji przyjętych celów. Główne kierunki rozwoju tzw. priorytety wytyczone zostały 

w oparciu o diagnozę i ocenę zasobów gminnych jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rynku pracy oraz 

niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych oświaty. 

Obszary Priorytetowe dla poprawy sytuacji społecznej w powiecie określone są w trzech 

obszarach: zatrudnienie, funkcjonowanie rodzin, zdrowie. 

Cele działań w obszarze zatrudnienia określono jako: 

• Poprawę sytuacji mieszkańców poprzez zatrudnienie. 

• Zwiększenie liczby szkoleń/kształcenia zawodowego osób bezrobotnych odpowiednio 

do zapotrzebowania powiatowego rynku pracy. 

• Działania skierowane do osób bezrobotnych oraz pracujących chcących 

przekwalifikować się, z wykorzystaniem ich potencjału i zasobów. 

• Utworzenie na terenie powiatu nowych warsztatów terapii zajęciowej (dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną). 

• Utworzenie na terenie powiatu nowego środowiskowego domu samopomocy (typ B dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną). 

• Współpracę gminnych ośrodków pomocy społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy. 
 

Cele działań w obszarze funkcjonowania rodzin określono jako: 

• Modernizację instytucjonalnej pieczy zastępczej i dostosowanie placówki opiekuńczo-

wychowawczej do obowiązujących przepisów prawa oraz rozwój rodzinnych form 

pieczy zastępczej na rzecz powrotu dzieci do środowisk naturalnych z terenu powiatu 

wołomińskiego. 

• Organizację specjalistycznego poradnictwa, blisko miejsca zamieszkania, dla rodzin 

w trudnej sytuacji. 

• Rozbudowę systemu wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży. 

• Organizację punktów terapii w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin 

i osób samotnie wychowujących dzieci. 

• Utworzenie bazy informacyjnej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. 

• Wykorzystanie istniejącego potencjału aktywności społecznej na terenie gmin powiatu. 
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Cele działań w obszarze zdrowia określono jako: 

• Rozszerzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i programów zdrowotnych 

oraz dostępnego i skuteczniejszego leczenia i rehabilitacji. 

• Zwiększenie zatrudnienia terapeutów rodzinnych i dziecięcych oraz zatrudnienie 

psychiatry dziecięcego. 

• Poprawa warunków życia dla osób z długotrwałą lub ciężką chorobą i ich rodzin. 

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rosnącej liczbie osób 

z niepełnosprawnościami oraz podjęcie działań wyrównujących szanse tych osób na 

pełniejsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej.  

Określone zostały również cele długofalowe w zakresie: środowiska, sytuacji dzieci 

i młodzieży, starości (polityka senioralna), ubóstwa, biedy i niedostatku, demografii. 

Realizacja powyższych celów należy do zadań wszystkich powiatowych jednostek działających 

w obszarze polityki społecznej, jednostek gminnych oraz znacznej liczby organizacji 

pozarządowych. Rozwój kapitału ludzkiego, przez realizację określonych celów, zapewniają 

takie jednostki powiatowe jak: powiatowy urząd pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie, 

wydział ochrony zdrowia i polityki społecznej, szpital powiatowy, domy pomocy społecznej, 

powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej, dom dziecka, rodzinne domy dziecka, pozostała 

część systemu pieczy zastępczej, środowiskowe domy samopomocy, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. W procesie realizacji zadań, mających znaczenie dla poprawy jakości życia 

mieszkańców powiatu wołomińskiego, uczestniczą także gminne i miejskie ośrodki pomocy 

społecznej oraz inne podmioty działające w zakresie polityki społecznej. Realizacja 

powyższych celów oraz działania przedstawionych wyżej podmiotów zostały przedstawione 

w częściach niniejszego raportu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz Rozwój 

infrastruktury społecznej i zdrowotnej. 

 Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

W 2019 r. Wydział Budownictwa wydał 3 529 decyzji, w tym: 

˗ 3 249 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych oraz decyzji 

zmieniających te decyzje), jak również decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, 

˗ 240 innych decyzji (umorzenia postepowania, przeniesienia decyzji, i in.), 

˗ 40 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Średni czas wydania decyzji w 2019 r. wynosił 35 dni w stosunku do 65 dni ustawowych. 

W 2018 r. średni czas wynosił 43 dni, przy ogóle 3 386 wydanych decyzji.  

Tabela 6 Struktura decyzji pozwoleń na budowę w podziale na gminy 

L.p. 

 
Położenie 

Decyzje 

kubaturowe 

+ rozbiórki 

Usługi 
Decyzje sieci 

+instalacje 
Razem 

1. gmina Wołomin 212 12 292 516 

2. gmina Klembów 153 4 160 317 

3. gmina Poświętne 67 3 17 87 

4. gmina Kobyłka 154 8 153 315 
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5. gmina Zielonka 66 3 65 134 

6. gmina Ząbki 107 5 88 200 

7. gmina Tłuszcz 138 7 181 326 

8. gmina Strachówka 18 0 5 23 

9. gmina Jadów 89 0 28 117 

10. gmina Marki 234 13 188 435 

11. gmina Radzymin 259 13 324 596 

12. gmina Dąbrówka 74 4 105 183 

 

Do obsługi administracyjnej klientów w roku 2019 zakupiono dla pracowników Starostwa 

34 podpisy kwalifikowane, w tym 15 w ramach projektu „Mazowieccy Liderzy e-

Administracji” POWER, współfinansowanego z EFS. 

 

Wydział Komunikacji 

W ramach Wydziału Komunikacji w Wołominie funkcjonują dwie filie: w Radzyminie 

i w Tłuszczu. Pracownicy filii wykonują zadania z zakresu rejestracji pojazdów oraz 

wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. 

Tabela 7 Struktura decyzji wydanych przez Wydział Komunikacji 

Lp. Opis 2019 

1. 

ilość decyzji o rejestracji pojazdów (ogółem) 

ilość decyzji o rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy 

ilość decyzji o rejestracji pojazdów nowych 

ilość decyzji o rejestracji pojazdów zakupionych na terenie RP 

26 108 

6 943 

246 

16 615 

2. ilość decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek właściciela 2 427 

3. ilość decyzji o uchyleniu decyzji o rejestracji 13 

4. ilość odwołań od decyzji o uchyleniu decyzji o rejestracji 1 

5. ilość decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji 13 

6. ilość wydanych zaświadczeń  293 

7. ilość przyjętych zgłoszeń zbycia pojazdu 6 994 

 

 
Tabela 8 Ilość decyzji o prawach jazdy 

Lp. Opis 2019 

1. 

ilość decyzji o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami: 

- prawo jazdy krajowe (po raz pierwszy, rozszerzenie uprawnień) 

- prawo jazdy międzynarodowe 

- pozwolenie do kierowania tramwajem 

 

3 035 

271 

43 

2. wymiana prawa jazdy zagranicznego na polskie 164 

3. wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych 1 124 

4. wymiana prawa jazdy z powodu przedłużenia ważności 595 

5. wydanie wtórnika prawa jazdy 696 

6. wydanie prawa jazdy z art. 15 ustawy o transporcie drogowym 996 
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7. ilość decyzji o cofnięciu uprawnień 408 

8. ilość odwołań od decyzji o cofnięciu prawa jazdy 1 

9. ilość decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 1 159 

10. ilość odwołań od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 21 

11. ilość decyzji o skierowaniu na badania lekarskie 256 

12. ilość decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne 285 

13. ilość wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 43 

14. 
przedłużenie ważności pozwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym 
94 

 

 
Tabela 9 Ośrodki szkolenia kierowców 

Lp. Opis 2019 

1. 

Liczba OSK na terenie powiatu wołomińskiego 

liczba wpisanych OSK do rejestru 

liczba skreślonych OSK (na wniosek przedsiębiorcy) 

31 

3 

4 

2. 

Ilość przeprowadzonych kontroli OSK wpisanych do rejestru 

prowadzonego przez Starostę Wołomińskiego 

Ilość przeprowadzonych kontroli na wniosek innego starosty 

Liczba złożonych skarg na działalność OSK 

 

29 

2 

0 

3. Liczba szkół prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców 1 

4. 

Liczba instruktorów nauki jazdy w ewidencji 

Ilość decyzji o wpisaniu instruktora 

Ilość decyzji o wykreśleniu instruktora 

144 

9 

7 

5. 
Liczba wykładowców w ewidencji 

Liczba wpisanych/wykreślonych wykładowców 

1 

0 

 

 
Tabela 10 Stacje kontroli pojazdów 

Lp. Opis 2019 

1. 
Liczba SKP na terenie powiatu wołomińskiego 

liczba przeprowadzonych kontroli 

26 

26 

2. Liczba wydanych uprawnień diagnosty 5 

 

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonuje 490 firm posiadających zaświadczenia na 

przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób w krajowym transporcie drogowym oraz 

707 firm posiadających ważne licencje/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego osób/rzeczy i licencji w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy.  

W 2019 roku wydano 15 uzgodnień na wydanie zezwolenia regularnych i regularnych 

specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 
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Tabela 11 Przewozy drogowe 

Lp. Opis 2019 

1. 
Kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenie/licencję oraz 

zaświadczenie w krajowym transporcie drogowym rzeczy/osób 
26 

2. 
Kontrole przedsiębiorców posiadających zaświadczenia na przewozy 

drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób 
13 

3. Wydane zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 43 

4. Wydane wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 72 

5. Wydane licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 3 

6. 
Wydane zezwolenia/licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego rzeczy/osób 
49 

7. 
Wydanie wypisów z zezwolenia/licencji na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego rzeczy/osób 
140 

 

Wydział Komunikacji prowadzi również sprawy dotyczące pojazdów usuniętych z dróg na 

terenie powiatu wołomińskiego w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w zakres 

których wchodzą m.in.: zapewnienie holowania oraz przechowywania na parkingu strzeżonym 

usuniętych pojazdów, przygotowanie wniosków wraz z całą dokumentacją do sądu o orzeczenie 

przepadku pojazdu na rzecz powiatu, prowadzenie procedury demontażu pojazdów dla których 

sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. 

 
Tabela 12 Stan na dzień 31.12.2019 r. 

Łączna liczba pojazdów na parkingu strzeżonym 116 

Liczba spraw w sądzie niezakończonych 45 

Liczba pojazdów holowanych 153 

Koszty (holowanie, przechowywanie, ubezpieczenie, wycena) 595 132,29 

Dochody (opłaty za odebrane pojazdy) 79 133,81 

 

  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.  
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Według danych GUS, powiat wołomiński jest jednym z atrakcyjniejszych terenów dla rynku 

mieszkaniowego w Polsce. Wiąże się to z ciągłym wzrostem liczby mieszkańców, ale również 

lokalizacją.  

Atrakcyjność terenów inwestycyjnych przyciąga również deweloperów. W roku 2019 

w powiecie wołomińskim zanotowano 56% wzrost ukończonych mieszkań w porównaniu do 

roku 2018. wyprzedzając tym samym duże miasta jak Lublin, Gdynia czy Katowice.  



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2019  

 

24 

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

ilość dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 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 2019 zgłoszono 4 430 prac geodezyjnych związanych z aktualizacją 

mapy zasadniczej (mapy do celów projektowych), oraz 1 262 prace związane z inwentaryzacją 

powykonawczą budynków, 4 350 praz związanych z inwentaryzacją urządzeń podziemnych. 

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

Dodatkowo zgłoszono 1 084 opracowania dla celu podziałów nieruchomości, które po 

zatwierdzeniu spowodują powstanie działek do późniejszego zainwestowania, a także 

zgłaszane są inne prace. Łącznie oznacza to ponad 12 000 różnego rodzaju opracowań 

geodezyjnych 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 zinformatyzowania. Szczególne 

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

ewidencyjnych tworzących poszczególne 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 

pozycji, a dla części opisowej jest to ok. 19 000 pozycji. Zmiany te dotyczą aktualizacji map 

i rejestrów na podstawie wyników prac geodezyjnych, decyzji administracyjnych, orzeczeń 

sądowych, aktów notarialnych, czy innych dokumentów przewidzianych przepisami prawa. 

Rocznie z zaktualizowanych baz danych wydanych zostało 6 901 odbitek archiwalnych z mapy 

zasadniczej, 11 196 wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz 5 983 wypisów i wyrysów 

z mapy ewidencyjnej. Dokumenty te wydawane są w związku z podejmowanymi czynnościami 

inwestycyjnymi czy obrotem nieruchomościami. 

W ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzony jest także Rejestr Cen 

i Wartości Nieruchomości, w którym gromadzone są dane podlegające udostępnianiu m.in. dla 

potrzeb analizy rynku nieruchomości, czy też wyceny nieruchomości – w roku 2019 

zrealizowano ok. 1 100 wniosków w zakresie udostępniania tego rodzaju danych. 

W roku 2019 w ramach realizacji zadań ustawowych, ze środków własnych powiatu oraz 

dotacji Wojewody Mazowieckiego wykonano modernizacje ewidencji gruntów i budynków 

obejmującą m.in. ustalenie granic działek ewidencyjnych dla dwóch obrębów ewidencyjnych: 

Borki i Ruda – oba w gminie Radzymin. Wyniki tych prac w sposób istotny polepszyły jakość 

posiadanych danych geodezyjnych w tym zakresie, a także do usprawniły pozyskiwanie danych 

przez zainteresowanych Modernizacją objętych było łącznie 2 039 działek ewidencyjnych na 

obszarze około 822 ha. 

W 2019 roku zakończono także modernizację ewidencji gruntów dla obszaru obrębów 

Zwierzyniec, Stary Dybów, Emilianów, Słupno, Cegielnia, zrealizowaną w ramach projektu 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2019  

 

25 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinasowanego przez środki 

unijne, z udziałem środków województwa mazowieckiego oraz powiatu wołomińskiego.  

W wyniku modernizacji został ustalony przebieg granic działek ewidencyjnych i w razie 

konieczności doprowadzono dane 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, co oznaczało zaokrąglenie do 100 m2). Spowodowało 

to m. in. urealnienie wykazanych danych przedmiotowych a w konsekwencji np. ustalenie 

przez gminę wysokości podatku od nieruchomości za faktyczną 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 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.  

Wciąż poszerzany jest zakres danych przestrzennych udostępnianych bezpłatnie w postaci 

usługi WMS (Web Map Service) zarówno na szczeblu powiatowym oraz przekazywanych do 

zbiorczych usług WMS na szczeblu krajowym. Pozwalają one w sposób prosty i wygodny 

otrzymać kompleksową informację o terenie, ocenić i zaplanować ewentualne inwestycje. 

W 2019 r., w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

1. Zarejestrowano 12 557 „Zgłoszenia prac geodezyjnych” (wzrost o 1 340 w stosunku do 

2018 r.) co pozwoliło między innymi zasilić powiatową bazę mapy numerycznej: 

− projektami podziałów nieruchomości w liczbie 1 084 zgłoszeń, 

− inwentaryzacjami powykonawczymi budynków w liczbie 1 262 zgłoszeń, 

− inwentaryzacjami powykonawczymi obiektów uzbrojenia terenu w liczbie 4 350 

zgłoszeń. 

− zaktualizowano 11 141 ha treści mapy zasadniczej w ramach 4 430 zgłoszeń. 

Tabela 13 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 299 587 84 199 103 

Jadów 135 268 44 120 56 

Klembów 357 623 80 310 117 

Poświętne 164 876 44 174 56 

Strachówka 55 99 15 63 21 
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Tłuszcz 400 587 95 519 125 

Kobyłka 424 1 128 125 385 94 

Marki 541 821 198 577 75 

Radzymin 857 2 509 250 820 196 

Wołomin 774 1 063 178 758 153 

Ząbki 240 1 729 85 302 45 

Zielonka 184 851 64 123 43 

SUMA: 4 430 11 141  1 262 4 350 1 084 

 

2. Zarejestrowano 985 wniosków o przeprowadzenie koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

3. Przyjęto do realizacji 6 901 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 236.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r., na kwotę 67 896,00 zł 

brutto, projekt szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: 

Klembów, Dąbrówka, Radzymin, Wołomin, 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 południowa – umowa 

Nr 204.2019 z dnia 27 maja 2019 r., na kwotę 42 000,00 zł brutto. 

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

numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Ząbki ‒ umowa Nr 272.2019 z dnia 15 lipca 

2019 r., na kwotę 100 000,28 zł brutto. 

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

obszaru gminy Poświętne – umowa Nr 469.2019 z dnia 19 listopada 2019 r., na kwotę 

21 500,00 zł brutto. 

Tabela 14 Dane statystyczne dotyczące pracy Wydziału Geodezji 

Zadanie Liczba w 2019 r. 

Wydane decyzje  626 

Wydane postanowienia  112 

Odwołania od wydanych decyzji 182 

Decyzje utrzymane w mocy 55  

(część oczekuje na 

rozpatrzenie przez 

Marszałka 

Województwa 

Mazowieckiego) 

Średni czas wydania decyzji 30 dni 

Liczba wydanych wypisów z rejestru gruntów i budynków 11 196 

Liczba wydanych wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego 5 983 

Liczba wprowadzonych zmian 19 391 

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych z RCiWN 1 107 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=PL-EVRF2007-NH&action=edit&redlink=1
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Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej 49 

Liczba udzielonych odpowiedzi na pisma z zakresu ewidencji gruntów 

i budynków 
549 

Liczba udzielonych odpowiedzi na pisma komornicze 1 249 

Sprawy dot. ograniczenia praw do nieruchomości 25 

Sprawy dot. pozbawienia praw do nieruchomości (wywłaszczenia) 4 

Sprawy dot. zwrotu nieruchomości z terenu: 

• Powiatu Wołomińskiego 

• M. st. Warszawy 

 

4 

23 

Sprawy dot. zwrot działek przyzagrodowych i siedliskowych 1 

Wykonywanie praw do nieruchomości: 

• Skarbu Państwa 

• Powiatu 

 

92 

4 

Wnioski do Sądu o założenie Ksiąg Wieczystych na rzecz: 

• Skarbu Państwa 

• Powiatu 

 

35 

178 

Zakup nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu 2 

Komunalizacja mienia na rzecz Powiatu (art. 73) 7 

Oświadczenia Starosty Wołomińskiego na podstawie art. 11 ust.  Ustawy 

o gospodarce nieruchomości (nie zachodzą przesłanki do nabycia w drodze 

zasiedzenia oraz że Skarb Państwa nie uzyskał do niej tytułu) 

102 

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne o łącznej 

wartości 2 249 973,15 zł: 

• w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) 

• w trybie art. 73 Ustawy o przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną 

• w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 

 

 

659 

 

14 

 

41 

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości wynikające z innych ustaw 3 

Odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości 3 

Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości 2 

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 2 

Gospodarowanie nieruchomościami, w tym w dzierżawa lub najem mienia: 

• Skarbu Państwa 

• Powiatu 

 

 

4 

1 

Wspólnoty gruntowe 4 

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 4 

Opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa 6 

Bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% 1 

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56 

Liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w 

prawo własności 

2 840 

Liczba złożonych i rozliczonych zgłoszeń wniesienia opłaty jednorazowej 1 004 

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania 

nieruchomościami 
203 
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3.2. CEL STRATEGICZNY 2 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA 

MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie realizuje zadania własne powiatu oraz 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu 

wołomińskiego i Starosty Wołomińskiego z zakresu: pomocy społecznej, działań na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Na terenie powiatu wołomińskiego działają dwa domy pomocy 

społecznej prowadzone przez samorząd powiatowy, są to: 

• Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób 

z chorobą Alzheimera w Radzyminie ‒ dla 107 osób; 

• Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób w podeszłym wieku w Zielonce – dla 

67 osób. 

W 2019 roku wydano 46 decyzji o umieszczeniu w ww. domach pomocy społecznej, w tym 

do: 

• DPS Zielonka – 18 decyzji; 

• DPS Radzymin – 28 decyzji. 

Na dzień 31.12.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przebywały 62 osoby. Koszt 

utrzymania jednego mieszkańca ogłoszony na rok 2019 wyniósł 3 844,96 zł miesięcznie. 

− W roku 2019 odbyło się 20 imprez planowanych, jak również tych, które wynikały 

z potrzeby chwili, organizowanych z inicjatywy różnych zaprzyjaźnionych instytucji takich 

jak: szkoły, przedszkola czy wolontariuszy z zakładów pracy bądź szkół. 

− W listopadzie 2019 r. jednostka otrzymała środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 

w wysokości 66 000,00 zł oraz z budżetu Powiatu w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem 

na prace remontowe w pomieszczeniach kuchni. 

− W grudniu 2019 r. Powiat z własnych środków sfinansował wymianę pieców 

centralnego ogrzewania dla DPS.  

− W celu poprawy warunków socjalno-bytowych, przeprowadzone zostały bieżące 

naprawy i dokonano niezbędnych zakupów m. in. dokonano naprawy wind; przeprowadzono 

generalny remont kuchni (odnowienie ścian, wymiana podłóg, wymiana instalacji wod.-kan., 

wymiana wyciągu, zamontowano klimatyzator), wymianę pompy c.o., wymieniono oprawy 

oświetleniowe na terenie parku DPS, wymieniono instalację gazową w budynku, wymieniono 

skorodowane grzejniki. 

− Zakupiono także: części do napraw i drobnych remontów, sprzęt (zmywarka, 

komputery), meble do pokoi mieszkańców (łóżka rehabilitacyjne, łóżka , szafy, szafki, pościel). 

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie przeznaczony jest dla 107 osób przewlekle 

somatycznie chorych i z chorobą Alzheimera. Średnia liczba mieszkańców za 2019 r. wynosiła 

102,2 osoby. Koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony na 2019 rok wynosił 3 895,44 zł 

miesięcznie. 

W celu zwiększenia atrakcyjności pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie podjęto 

następujące działania: pracownicy socjalni Domu pomagali mieszkańcom w utrzymaniu 
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kontaktu osobistego, telefonicznego oraz korespondencyjnego z osobami bliskimi. W ramach 

umożliwienia mieszkańcom dostępu do przysługujących im świadczeń współpracowano 

z takimi instytucjami jak: ZUS, OPS, szpitale i inne placówki służby zdrowia. mieszkańcy mieli 

możliwość korzystania z transportu pojazdem dostosowanym do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością w celu realizacji planowanych wizyt u lekarzy specjalistów, stawienia 

się na komisjach lekarskich itp.  

W ramach aktywizacji oraz uatrakcyjnienia pobytu, umożliwiono mieszkańcom udział 

w organizowanych na terenie Domu oraz powiatu spotkaniach integracyjnych takich jak:  

− Spotkania z dziećmi i młodzieżą przedszkoli i szkół, spotkania z mieszkańcami 

zaprzyjaźnionych DPS-ów, udział w stałych spotkaniach muzycznych, filmowych. 

− W ramach tworzenia warunków dla wypoczynku i rekreacji organizowane były 

wycieczki edukacyjno-poznawcze.  

− W ramach zajęć terapeutycznych mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia 

w warsztatach.  

− W celu polepszenia warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie 

zakupiono ze środków Wojewody Mazowieckiego i Powiatu Wołomińskiego meble do pokoi 

mieszkańców (30 łóżek, 12 szaf ubraniowych, 15 foteli, 10 stołów, 30 krzeseł, 10 stolików 

przyłóżkowych), wykonano remont 18 pokoi mieszkalnych (ułożenie terakoty na podłogach, 

pomalowanie ścian i sufitów) oraz utworzono nowy gabinet pielęgniarek (ułożenie podłogi 

z terakoty, glazury na ścianach, malowanie). 

Rodziny zastępcze oraz wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Zgodnie z zarządzeniem nr 137/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 14.10.2011 r., 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wołomińskim zostało wyznaczone 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Rodziny zastępcze będące pod opieką 

PCPR otrzymują wszechstronną pomoc w postaci opieki pracownika socjalnego, koordynatora 

oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach poradnictwa rodzinnego. Koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej wspiera rodzinę zastępczą m. in. poprzez stały kontakt, wpieranie 

rodzin zastępczych poprzez pomoc w sprawach urzędowych, pomoc w diagnozowaniu 

trudności i ich rozwiązaniu, pomoc w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy rodzinami 

zastępczymi, pomoc w dostępie do specjalistycznego wsparcia, wsparcie pełnoletnich 

wychowanków w procesie usamodzielniania. Podczas wizyt w środowisku koordynatorzy 

i pracownicy socjalni dokonują oceny funkcjonowania rodzin zastępczych pod względem 

właściwego sprawowania opieki nad dziećmi i ich wydolności wychowawczych. W 2019 r. 

zostało sporządzonych 301 indywidualnych planów pomocy dziecku. 

Tabela 15 Liczba rodzin zastępczych wg stanu na 31.12.2019 r. 

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2019 r. 

rodziny zastępcze spokrewnione 114 

rodziny zastępcze niezawodowe 79 

rodziny zawodowe 4 
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rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 1 

rodzinne domy dziecka 4 

Łącznie 202 
Źródło: opracowanie własne PCPR 

Tabela 16 Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wg stanu na 31.12.2019 r. 

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2019 r. 

rodziny zastępcze spokrewnione 145 

rodziny zastępcze niezawodowe 100 

rodziny zastępcze 

zawodowe 

ogółem 19 

w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 9 

 rodzinne domy dziecka  41 

Łącznie  314 

Źródło: opracowanie własne PCPR 

W rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie powiatu 

wołomińskiego w 2019 r. łącznie w ciągu całego roku przebywało 17 dzieci (4 dzieci wróciło 

do rodziców biologicznych, 4 dzieci przeniesiono do innych rodzin zastępczych, a 1 dziecko 

przeniesiono do placówki opiekuńczo-wychowawczej). Na dzień 31.12.2019 r. w rodzinie 

zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 9 dzieci.  

W 2019 roku odbyło się szkolenie XXVI i XXVII grupy PRIDE. W szkoleniu XXVI grupy 

brało udział 14 osób, w tym 2 osoby samotne i 6 małżeństw (w tym jedna osoba samotna 

pełniąca funkcję rodziny zastępczej) i 4 małżeństwa będące już niezawodowymi rodzinami 

zastępczymi zobowiązanymi przez Sąd do odbycia szkolenia. W grupie XXVII uczestniczyło 

10 osób w tym 4 osoby samotne i 3 małżeństwa z czego 3 osoby samotne i 2 małżeństwa pełnią 

już funkcję rodziny zastępczej, a pozostali to kandydaci na rodzinę zastępczą. Po ukończeniu 

szkolenia, odbyciu praktyk oraz skompletowaniu niezbędnych dokumentów i po przejściu 

badań psychologicznych dotyczących predyspozycji i motywacji do bycia rodziną zastępczą, 

komisja kwalifikacyjna przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne do uzyskania 

zaświadczenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Zaświadczenia uzyskały 

4 osoby.  

Mieszkania chronione treningowe funkcjonują w Wołominie przy Zespole Szkół przy 

ul. Legionów 85 – usytuowane są w części po dawnym internacie. Miejsce w mieszkaniu 

chronionym przyznaje się osobie usamodzielnianej, wobec której ciąży ustawowy obowiązek 

pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce w mieszkaniu 

chronionym może być przyznane osobie, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy zastępczej. 

W roku 2019 r. w mieszkaniu rotacyjnym-chronionym mieszkało 5 osób. 
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Na terenie powiatu wołomińskiego działa pięć domów dziecka są to: 

• Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka, średni miesięczny koszt utrzymania 

wychowanka w 2019 r. wynosił 5 259,24 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania 

wychowanka w 2019 r. wynosił 3 999 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin, średni miesięczny 

koszt utrzymania wychowanka w 2018 r. wynosił 3 501,33 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania 

wychowanka w 2019 r. wynosił 3 718 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach gm. Wołomin, średni miesięczny koszt 

utrzymania wychowanka w 2019 r. wynosił 3 486,48 zł. 

W roku 2019 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się 3 265 spotkań 

psychologów z osobami korzystającymi z różnych form pomocy oferowanych przez Poradnię. 

Dostępność Poradni w roku 2019 r. szacowana jest na 6 163 godzin pracy różnych form 

działalności, zarówno psychologicznej jak i prawniczej. W 2019 roku z konsultacji 

psychologicznych skorzystało 311 osób podczas 722 spotkań. Ponadto z pomocy 

psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) skorzystało 120 osób, 

co stanowi 2 334 spotkania. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2019 r. realizowało pilotażowy 

program „Aktywny samorząd” na podstawie zawartego porozumienia przez Powiat 

Wołomiński w 2012 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

a także na podstawie zawartej przez PCPR umowy z 07 maja 2018 r. oraz aneksów do umowy 

zawartych w 2018 r. i 2019 r. w sprawie realizacji ww. programu. Łączna kwota środków 

finansowych przyznanych przez PFRON w 2019 roku na realizację pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” wyniosła 688 006,00 zł. 

Na terenie powiatu wołomińskiego na koniec roku 2019 funkcjonowały cztery środowiskowe 

domy samopomocy (ŚDS): 

− Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób doznających choroby psychicznej, prowadzony 

przez Powiat Wołomiński, który ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5 

‒ dla 30 uczestników; 

− Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który ma swoją siedzibę 

w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1 – dla 25 uczestników; 

− Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

prowadzony przez Powiat Wołomiński, który ma swoją siedzibę w Tłuszczu przy 

ul. Szkolnej 4 – dla 23 uczestników;  

− Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

prowadzony przez TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach 

przy ul. 3-go Maja 14 ‒ dla 25 uczestników. 

W ramach realizacji zadań w zakresie polityki społecznej, komórki i jednostki organizacyjne 

Starostwa Powiatowego, realizowały w 2019 roku szereg projektów i programów społecznych 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu jednostek i grup mieszkańców powiatu 
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wołomińskiego. Poniżej przedstawiono niektóre z nich. 

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr XI-112/2019 z dnia 29.08.2019 r. wyraziła zgodę na 

przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Projektowej IX „Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt „O! Tworzymy Twoją 

Przyszłość” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

w okresie od 01.07.2019 r. do 31.07.2021 r., a jego ogólna wartość wynosi 839 986,37 zł, 

dofinansowanie z UE 671 986.37 zł (w tym wkład własny w wysokości 20% wartości całego 

projektu, tj. kwota 168 000,00 zł). Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 

06.12.2019 r. (Umowa nr RPMA.09.01.00-14c107/19-00). Głównym celem projektu jest 

aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego. Projekt jest 

realizowany w partnerstwie z Gminą Wołomin oraz Gminą Marki. Uczestnikami projektu są 

osoby z niepełnosprawnością ‒ 20 osób (10K, 10M) w wieku aktywności zawodowej, młodzież 

przebywająca w pieczy zastępczej – 38 osób(24K, 14M), a także 2 osoby z rodzin 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

W dniu 17.10.2016 r. Rada Powiatu Wołomińskiego przyjęła Uchwałą Nr XXV-256/2016 

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021 dla 

Powiatu Wołomińskiego”. Samorząd powiatowy przekazuje wojewodzie coroczną informację 

o stopniu realizacji Programu i zrealizowanych działaniach w każdym roku, zgodnie 

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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

426 z późn. zm.).W zdecydowanej większości zadania zapisane w Programie zostały 

zrealizowane w 2019 roku. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć wpłynęła pozytywnie na 

społeczne i materialne warunki życia niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

wołomińskiego oraz na ograniczenie zjawiska ich wykluczenia społecznego. 

Kontynuowano zadania realizowane w latach poprzednich, jak również wprowadzono nowe 

programy między innymi: 

− „Lato z Uśmiechem 2019 ‒ powiatowe zajęcia profilaktyczne i kulturalno-sportowe 

dla uczniów szkół specjalnych”. Projekt „Lato z Uśmiechem 2019” realizowany był 

w oparciu o program profilaktyczny „Trzy Koła” w ramach, którego odbywały się zajęcia 

profilaktyczne, kulturalne i sportowe, których założeniem było rozwijanie zachowań 

umożliwiających dzieciom i młodzieży ze szkół specjalnych radzenie sobie lepiej 

w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, lepszego 

rozumienia siebie, umiejętności współżycia i współdziałania z innymi oraz zachowania się 

w trudnych sytuacjach. Uczestnicy w ramach programu profilaktycznego poznawali także 

zagrożenia związane z używaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych i nikotyny. 

Program umożliwiał uczniom udział w wielu ciekawych i rozwijających zajęciach 

plastycznych, muzycznych, grach sportowych dostosowanych do ich wieku 

i niepełnosprawności. Udział w Programie dla uczestników był bezpłatny. Łącznie 

uczestniczyło ponad 100 dzieci z trzech szkół specjalnych: Szkoły Podstawowej Specjalnej 
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im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii 

Grzegorzewskiej w Ostrówku, Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, a także z ASQ 

Rehabilitacja oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach. 

Całkowity budżet wyniósł 40 000,00 zł. Koszty obejmowały ubezpieczenie uczestników, 

zapewnienie transportu na wycieczki, wyżywienie podczas zajęć, materiały pomocnicze 

wykorzystywane podczas zajęć plastycznych z dziećmi, a także wynagrodzenie dla 

opiekunów. Wydatkowano 31 754,87 zł. 

− „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2019”, Moduł III programu polega na świadczeniu 

usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego 

oraz terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji/pielęgnacji, dietetyki 

oraz logopedii.  

Uczestnikami programu byli  członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji a także osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

Głównym celem programu jest: 

• wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami oraz osobami dorosłymi 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

• wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej, 

• specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną 

niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi, 

• nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub 

osobami niepełnosprawnymi. 

Fot. 3 "Lato z uśmiechem" 
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W 2019 roku (w okresie od września do grudnia) skorzystało 17 osób, w tym 11 opiekunów 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Udzielono w sumie 427 godzin ww 

wsparcia. Na realizację programu przeznaczono środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł 

z czego 80 000 zł to środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(wykorzystano 15 099,10 zł), pozostała kwota tj. 20 000,00 zł to wkład własny powiatu 

wołomińskiego (wykorzystano 3 774,78 zł). 

Głównym celem zrealizowanych zadań była aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 

zarówno dzieci, opiekunów jak i osób starszych. Bardzo ważne było włączenie do działań 

samych osób niepełnosprawnych. Podejmowano działania mające na celu wsparcie rodziców 

i  opiekunów osób niepełnosprawnych, a także osób pracujących na co dzień 

z  niepełnosprawnymi poprzez szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia.  

Realizowano przedsięwzięcia kierowane do najmłodszych mieszkańców, przedszkolaków 

i uczniów szkół podstawowych, związane ze zmianą społecznego wizerunku osób 

niepełnosprawnych i ograniczanie zjawiska dyskryminacji. Podejmowano działania w sferze 

przeciwdziałania niepełnosprawności i usprawnienia systemu opieki i rehabilitacji. Placówki 

oświatowe podejmowały działania nakierowane na uczniów niepełnosprawnych poprzez 

wczesną interwencję, terapię oraz różnorodne formy wsparcia w procesie edukacji, ale również 

na uczniów bez orzeczeń o niepełnosprawności realizując działania otwierające ich na świat 

osób niepełnosprawnych. Podejmowane były inicjatywy w zakresie rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych. W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

podjęto inicjatywy zmierzające do zaspokojenia różnorodnych potrzeb niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu i ich integracji ze społecznością lokalną.  

Tabela 17 Środki otrzymane z PFRON w 2019 roku  

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie 

planu w % 

Finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy szpitalu w Ząbkach 
434 304,00 434 304,00 100% 

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 

151 047,72 

130 000,00 

99,97% 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 0,00 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 17 392,03 

Zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników 

pomagających 
3 614,00 

Dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji 

984 626,28 

37 871,88 

99,99% 
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 201 390,00 

Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, sprzętu 

rehabilitacyjnego i środków pomocniczych 
495 201,80 
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Dofinansowanie barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu  
250 162,18 

Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi 39 249,00 39 245,57 99,99% 

Ogółem 1 609 227,00 1 609 181,46 99,99% 

Źródło: opracowanie własne PCPR  

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 został przyjęty uchwałą 

Nr IV-27/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Głównym celem 

programu jest Rozbudowa Systemu pomocy dziecku i rodzinie na terenie powiatu 

wołomińskiego. Na cel główny składa się 4 cele szczegółowe: 

1. Wsparcie istniejących form pieczy zastępczej. 

2. Wsparcie dla rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

3. Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

i rodzin zastępczych. 

4. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

Beneficjentami Programu są dzieci, rodziny i osoby wchodzące w skład zespołów 

zadaniowych, w szczególności: dzieci przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze 

oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny biologiczne dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej, wychowankowie usamodzielniani, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kandydaci do pełnienia funkcji 

dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, rodziny pomocowe, 

kierownictwo i wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Treść 

programu dostępna na stronie: https://wolomin.naszepcpr.pl/strategie-programy-

sprawozdania/programy . 

W dniu 27 września 2012 r. Uchwałą Nr XXI-235/2012 Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwaliła Program Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu, zobowiązując do uwzględniania 

postanowień Programu w projektach budżetu Powiatu Wołomińskiego. Między innymi, na 

podstawie tego Programu Rada Powiatu Wołomińskiego przyjęła uchwałę Nr XXIII-259/2012 

z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu Powiatowej Karty Rodziny 

TAKrodzina.pl, która została zmieniona uchwałą nr XV-170/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

W 2019 roku wydano łącznie 2 437 Powiatowe Karty Rodziny, z tego wydano 1 005 nowych 

kart oraz wydano 1 432 karty z nowym okresem ważności. Ogółem w Programie wydano 9 998 

kart i tyle osób korzysta z ulg i zwolnień w opłatach. W roku 2019 powiat przeznaczył 

320 000,00 zł na realizację Programu, co stanowiło 40% jego wartości, a kolejne 60% wartości 

dopłaciły gminy. W ośmiu gminach powiatu, uczestniczących w Programie wsparcie otrzymało 

2 125 rodzin. 

https://wolomin.naszepcpr.pl/strategie-programy-sprawozdania/programy
https://wolomin.naszepcpr.pl/strategie-programy-sprawozdania/programy
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W dniu 23 stycznia 2019 r. 

Wicestarosta wręczył 9 000 

Powiatową Kartę Rodziny 

mieszkańcowi Gminy 

Radzymin. 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadziła działalność na terenie Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie w specjalnie do tego celu zaadaptowanym i wyposażonym 

pomieszczeniu. Zajęcia odbywały się w małych grupach edukacyjnych liczących do 9 par. 

Łącznie, w okresie od lutego do grudnia, 288 par skorzystało z zajęć, które podzielone były na 

40 cykli szkoleniowych, w tym: Wołomin ‒ 73, Ząbki ‒ 40,  Kobyłka ‒ 40, Radzymin ‒ 34, 

Tłuszcz ‒ 29, Marki ‒ 28,  Zielonka – 17, Klembów ‒ 11, Dąbrówka ‒ 10, Poświętne – 3, Jadów 

– 3. Pełen cykl szkoleniowy składał się z 9 spotkań (7 dwugodzinnych i 2 trzygodzinnych) 

Fot. 5 Powiatowa Szkoła Rodzenia 

Fot. 4 Wręczenie 9 000 

Powiatowej Karty Rodziny przez 

Wicestarostę Wołomińskiego 
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podczas, których prezentowane były treści zgodnie z wcześniej opracowanym programem. 

W ciągu każdego cyklu edukacyjnego uczestnicy otrzymywali zestawy edukacyjno-

upominkowe. Każdy cykl szkoleniowy kończono rozdaniem certyfikatów wydanych przez 

Starostę Wołomińskiego i Dyrektora Szpitala. Więcej informacji na temat programu, dostępne 

na http://szpitalwolomin.pl/powiatowa-szkola-rodzenia/. 

Punkty specjalistycznego poradnictwa rodzinnego są zlokalizowane w: 

• Radzyminie (obejmujący zasięgiem gminy Dąbrówka, Klembów, Radzymin), 

• Tłuszczu (obejmujący zasięgiem gminy Jadów, Strachówka, Tłuszcz),  

• Wołominie (obejmujący zasięgiem gminy Kobyłka, Poświętne, Wołomin),  

• Ząbkach (obejmujący zasięgiem gminy Marki, Ząbki, Zielonka) 

oraz działają minimum 3 razy w tygodniu.  

Bezpłatne porady dla osób i rodzin są udzielane w zakresie poradnictwa (w każdym punkcie 

w zależności od występującego zapotrzebowania mieszkańców gmin wskazanych w nazwie 

zadania): 

• psychologicznego, 

• pedagogicznego, 

• socjalnego. 

Odbiorcami projektów, z wyłączeniem projektów wieloletnich, realizowanych przy udziale 

środków Powiatu Wołomińskiego było ok. 14 700 osób, 7 rodzin w tym: 

• w ramach zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” (na terenie 

2 gmin powiatu) udzielono 710 porad osobom uprawnionym, 

• w ramach zadania „Organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” 

(na terenie 12 gmin powiatu) udzielono porad w zakresie doradztwa psychologicznego, 

pedagogicznego oraz socjalnego ponad 718 osobom,  

zaś w realizacji projektów pomagało 107 wolontariuszy. 

Program Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2025 został przyjęty 

uchwałą nr VIII-100/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. Celem 

strategicznym dla polityki senioralnej Powiatu Wołomińskiego jest to aby, przy wykorzystaniu 

możliwości wszystkich podmiotów na terenie powiatu stwarzać korzystne warunki godnego, 

samodzielnego, zdrowego starzenia się mieszkańców w połączeniu z tworzeniem możliwości 

czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym społeczności powiatu. Jako cele 

operacyjne, dla osiągnięcia celu strategicznego przyjęto: 

˗ Utworzenie szpitalnego oddziału geriatrycznego oraz zorganizowanie specjalistycznej 

poradni geriatrycznej. 

˗ Utworzenie i organizacja powiatowego zakładu opiekuńczo-leczniczego. 

˗ Organizacja systemu tele-opieki w gminach na terenie powiatu dla osób starszych samotnie 

zamieszkujących, z ograniczonymi możliwościami poruszania się poza obszarem 

własnego domu czy mieszkania. 

˗ Organizowanie i przeprowadzanie akcji i programów zdrowotnych dla osób 60+ 

ukierunkowanych na schorzenia w zakresie: upośledzeń narządu ruchu; chorób układów 

krążenia i oddechowego; chorób neurologicznych, jako rodzajów schorzeń najczęściej 

występujących w tej grupie wiekowej. 
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˗ Tworzenie i rozpowszechnianie informacji o dostępności usług społecznych świadczonych 

przez instytucje i organizacje na rzecz osób starszych. 

˗ Wspieranie inicjatyw i działań środowiska osób starszych mających na celu utworzenie 

reprezentacji seniorów Powiatu Wołomińskiego. 

˗ Wspieranie organizacji imprez i udzielanie patronatów wydarzeniom promującym zdrowe 

i aktywne starzenie się oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz 

seniorów. 

˗ Motywowanie gmin (poza gminami, które już posiadają programy, czyli: Wołominem, 

Zielonką i częściowo Markami) do tworzenia gminnych programów polityki senioralnej. 

˗ Powołanie Zespołu międzygminnego ds. opracowania standardów usług opiekuńczych 

będących zadaniem własnym gminy.  

˗ Tworzenie plenerowych miejsc aktywności fizycznej przystosowanych dla seniorów oraz 

punktów rehabilitacyjnych uwzględniających w części swej działalności specyfikę wieku 

i możliwości seniorów. 

W ramach realizacji programu w grudniu 2019 r. Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej zorganizował debatę z udziałem przedstawicieli środowisk seniorów ze wszystkich 

gmin powiatu. Przedmiotem debaty było zainicjowanie procesu włączania się seniorów 

w realizację Programu Polityki Senioralnej. Treść Programu dostępna na stronie: 

http://www.bip.powiat-

wolominski.pl/pliki/br/VI%20KADENCJA/Sesje/8/uchwaly/zal.100.pdf . 

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. Głównym celem Programu jest zapoznanie środowiska lokalnego 

ze środowiskowym modelem leczenia. Mając świadomość danych epidemiologicznych oraz 

specyfiki etiologii chorób i zaburzeń psychicznych, jest istotne, aby zbadać i w miarę 

możliwości zapewnić dostęp do leczenia w modelu środowiskowym. Ważne jest, by poznać 

przyczyny i lokalne bariery, jakie powodują niesprawne wdrażanie modelu leczenia 

środowiskowego. Kolejnym istotnym i niezbędnym elementem jest stałe podnoszenie jakości 

usług leczniczych świadczonych na terenie powiatu. Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą 

Nr VI-65/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. powołał Zespół Koordynujący realizację Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza potrzeb ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki 

psychiatrycznej; 

2) opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie 

wołomińskim oraz dostosowanie skoordynowanej działalności różnych form pomocy 

i wparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej do potrzeb w zakresie zdrowia 

psychicznego i opieki psychiatrycznej; 

3) realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

w powiecie wołomińskim. 

W trakcie spotkania Zespół wypracował wnioski, w tym: rozważenie możliwości utworzenia 

mieszkań chronionych oraz wzmocnienie opieki środowiskowej na terenie powiatu 

wołomińskiego, zorganizowanie szkolenia dla psychologów i pedagogów zatrudnionych  

w szkołach gminnych i powiatowych. W 2019 roku w ramach realizacji Powiatowego 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/br/VI%20KADENCJA/Sesje/8/uchwaly/zal.100.pdf
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/br/VI%20KADENCJA/Sesje/8/uchwaly/zal.100.pdf


 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2019  

 

39 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zostały zrealizowane we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi następujące projekty: 

1. Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 

w szczególności u kobiet depresji poporodowej oraz osób chorych onkologicznie. 

2. Interwencje kryzysowe psychologiczne i psychiatryczne. 

3. Organizacja i prowadzenie 4 Punktów specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 

Treść programu dostępna na stronie: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/br/40.V/368-

zal..pdf. 

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 umowy z CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy na 

prowadzenie, w okresie 1 stycznia 2016 - 1 grudnia 2019 roku, 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 -  31 grudnia 2019 roku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach.  

Na prowadzenie ŚDS w Radzyminie w roku 2019 ze środków budżetu Państwa przeznaczono 

kwotę 566 150,00 zł, zaś TPD otrzymało na prowadzenie ŚDS Ząbki kwotę 597 650,00 zł. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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. 

Dom Samotnej Matki 

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 - 31 grudnia 2019 roku placówki w Zielonce. W roku 2019 opieką w DSM objęto 12 

kobiet i 18 dzieci. Zadanie dofinansowano dotacją Powiatu w kwocie 125 000,00 zł, ze środków 

własnych CARITAS przeznaczył na prowadzenie placówki 39 552,00 zł.  

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonce na dzień 31.12.2019 r. 

zatrudnionych było 7 osób na 3,60 etatu, w tym: 6 osób z wykształceniem wyższym, 1 osoba 

z wykształceniem policealnym. 

W 2019 r. pracownicy POIK uczestniczyli w 7 szkoleniach dotyczących problematyki 

przemocy w rodzinie. 

W okresie 2019 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: 15 osób, w tym 9 dzieci. 

Główną przyczyną umieszczenia osób potrzebujących w hostelu była sytuacja 

spowodowana przemocą w rodzinie.  

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/br/40.V/368-zal..pdf
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/br/40.V/368-zal..pdf
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• 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 2019 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyły się: 

• 1470 spotkania z psychologiem, psychoterapeutami, prawnikiem, pedagogiem, 

mediatorem oraz pracownikiem socjalnym. 

• dwie edycje warsztatów umiejętności wychowawczych prowadzonych przez 

psychologa dziecięcego.  

• coroczne spotkanie przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z terenu 

Powiatu Wołomińskiego.  

• bezpłatne superwizje dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

W 2019 roku był kontynuowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy 

w rodzinie wg. Modelu Duluth. Do programu zgłoszonych było 23 osoby, zakwalifikowano 

18 osób. Udzielono 37 konsultacji indywidualnych. Program ukończyły 3 osoby. 

Podstawowym celem programu było powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy 

w rodzinie.  

W ramach udzielanej pomocy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracował na 

terenie powiatu wołomińskiego m.in. z: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; Ośrodkami 

Pomocy Społecznej; Sądem Rejonowym; Komendą Powiatową Policji; Komisariatami Policji; 

Szkołami; Zespołami Interdyscyplinarnymi; Domem Pomocy Społecznej oraz Domem 

Samotnej Matki w Zielonce.  

Wydatki na działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w roku 2019 

w rozdziale 85 220 zaplonowano w wysokości 396 334,00 zł. Plan wykonany został w 99,96%. 

 

 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 3 739 porad (w tym 1 340 

w punktach prowadzonych przez organizację). 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach programu współpracy Powiatu 

Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 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.  



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2019  

 

41 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

Na 22, spośród 28 ogłoszonych konkursów ofert wpłynęło: 67 ofert złożonych przez: 

47 organizacji pozarządowych, w tym: 31 stowarzyszeń, 14 fundacji i 2 kościelne osoby 

prawne, prowadzących na terenie powiatu wołomińskiego działalność. 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego pozytywnie rozpatrzył 35 spośród 67 złożonych ofert, spośród 

32 ofert zaopiniowanych negatywnie: 20 ofert zostało wykluczonych z przyczyn formalnych, 

11 ofert nie zdobyło wymaganej liczby punktów, w 1 przypadku odmówiono przyznania dotacji 

z powodu braku środków finansowych. W rezultacie z 25 organizacjami, w tym 

16 stowarzyszeniami, 7 fundacjami oraz 2 kościelnymi osobami prawnymi, podpisano ogółem 

34 umowy (1 organizacja zrezygnowała z realizacji zadania przed podpisaniem umowy).    

W 11 przypadkach wyliczono kwotę niewykorzystanej, nadmiernie pobranej lub wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem dotacji – ogółem 30 119,84 zł, w tym ze środków budżetu 

państwa 15 076,15 zł. 

 
Tabela 18 Zestawienie środków przyznanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 

2019 

LP ZAKRES 

PLAN 

NA 2019 

(ZŁ)1) 

LICZBA 

OFERT 

LICZBA 

UMÓW 

WNIOSKOWANA 

KWOTA 

OGÓŁEM (ZŁ) 

PRZYZNANA 

DOTACJA 

(ZŁ) 

1 Turystyka 18 950,002) 1 1 8 950,00 8 950,00 

2 Wymiar sprawiedliwości 320 100,00 6 2 896 280,00 320 100,003) 

3 Oświata i wychowanie 0,004) 1 0 10 000,00 0,00 

4 Ochrona zdrowia 120 980,005) 6 5 190 817,06 120 980,00 

5 Pomoc społeczna 345 000,00 8 6 480 340,00 345 000,00 

6 

Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

235 000,00 7 4 421 766,50 235 000,00 

7 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
0,006) 2 0 32 870,00 9 000,007) 

8 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
216 770,008) 16 6 413 290,00 158 000,00 

9 Kultura fizyczna  155 300,009) 20 10 297 850,00 145 300,00 

OGÓŁEM ZAKRESY 1-9 1 412 100,00 67 34 2 752 163,56 1 342 330,00 

1) nie uwzględnia się zadań wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2019. 

2) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 27 000,00 zł, 

3) kwota 177 045,00 zł – w związku z rezygnacją z realizacji zadania „prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego” – przeznaczona na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, 

4) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 10 000,00 zł, 

5) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 125 000,00 zł, 

6) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 40 000,00 zł, 

7) 1 organizacja zrezygnowała z otrzymanej dotacji przed podpisaniem umowy,  

8) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 200 000,00 zł,  

9) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 150 000,00 zł.  
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W 2019 r. realizowano 5 zadań wieloletnich w zakresach: Turystyka (prowadzenie strony 

internetowej www.wyprawaznaturaikultura.pl), Administracja (punkt doradztwa dla 

organizacji pozarządowych) oraz Pomoc społeczna (prowadzenie dwóch środowiskowych 

domów samopomocy, prowadzenie domu samotnej matki). Łączna kwota dofinansowania 

zadań wyniosła 1 338 800,00 zł. w tym 1 163 800,00 zł ze środków budżetu Państwa na 

prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. 

 

Realizacja zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

14 organizacji pozarządowych, w tym 4 fundacje, 9 stowarzyszeń i 1 kościelna osoba prawna, 

złożyło 19 ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty”, podpisano 9 umów z 8 organizacjami, w tym 

1 fundacją oraz 7 stowarzyszeniami na łączną kwotę 79 500,00 zł. Po zakończeniu realizacji 

zadań, 4 organizacje zwróciły niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobraną w nadmiernej wysokości dotację w kwocie ogółem 1 795,66 zł. 

 
Tabela 19 Zestawienie  środków  przyznanych  na  realizację  zadań  publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 

2019 

LP ZAKRES 
PLAN  

NA 2019 

(ZŁ)1) 

LICZBA 

OFERT 

LICZBA 

UMÓW 

WNIOSKOWANA 

KWOTA 

OGÓŁEM (ZŁ) 

PRZYZNANA  

DOTACJA 

(ZŁ) 

1 Turystyka 18 950,002) 2 1 12 600,00 10 000,00 

2 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
216 770,003) 14 7 135 300,00 59 500,00 

3 Kultura fizyczna 155 300,004) 3 1 30 000,00 10 000,00 

OGÓŁEM ZAKRESY 

1-3 
391 020,00 19 9 177 900,00 79 500,00 

1) plan na rok 2019 obejmuje środki przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów w konkursach ofert jak  

i finansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym, 
2) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 27 000,00 zł, 
3) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 200 000,00 zł, 
4) plan na rok 2019 przed zmianą budżetu wynosił 150 000,00 zł.  

Fundacje i stowarzyszenia 

Starosta w 2019 r., obejmował nadzorem 148 fundacji mających siedzibę na terenie powiatu 

wołomińskiego oraz 429 stowarzyszeń, w tym:  

• 1 związek stowarzyszeń,  

• 241 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

• 60 stowarzyszeń zwykłych,  

• 107 klubów sportowych,  

• 3 terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń z osobowością prawną,  

• 17 terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez osobowości prawnej, w tym  

1 klubu sportowego. 

Skierowano do Krajowego Rejestru Sądowego 10 wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń oraz  

4 wnioski o ustanowienie kuratora. Wpłynął 1 wniosek w sprawie nieprawidłowości  

w działalność stowarzyszenia. 
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 

W dniu 14 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego powołał Powiatową Radę 

Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim kadencji 2019-2022, organ 

opiniodawczo-doradczy w sprawach szeroko rozumianej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. W skład Rady weszło 4 przedstawicieli samorządu oraz 4 osoby 

reprezentujące organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie powiatu. W 2019 

roku Rada dokonała wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, określiła także 

sposób realizacji swoich zadań. 

Konsultacje społeczne  

W 2019 r. wszczęto 7 konsultacji społecznych, w tym kierowanych do organizacji 

pozarządowych,  projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych w sprawach: 

• Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 – udział wzięła  

1 osoba,  

• obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – udział wzięło 0 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, 

• Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2025 – udział wzięły 

3 organizacje pozarządowe oraz 2 rady seniorów, 

• 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 2020 – udział wzięli przedstawiciele 4 organizacji pozarządowych, 

• wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024 – udział wzięli przedstawiciele 

4 organizacji pozarządowych, 

• trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim – udział wzięło 

0 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

• zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację 

zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – udział wzięło 0 przedstawicieli organizacji pozarządowych, dokument 

konsultowany w 2020 r. z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim.  

Kwalifikacja wojskowa 

Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2019 ustalono na okres od 4 marca do 26 kwietnia. 

Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1 268 orzeczeń o zdolności do czynnej służby 

wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęły 2 odwołania, spośród których w ustawowym 

terminie przekazano do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej jedno, a jedno 

odwołanie rozpatrzono pozytywnie we własnym zakresie. 

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera na ręce Starosty przesłał podziękowania za dobre 

przygotowanie i sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.  
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Poradnictwo konsumenckie. 

Udzielanie przez rzecznika bezpłatnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów ma 

za zadanie kształtować świadomość obywateli w zakresie przysługującym im praw 

i obowiązków oraz pomoc w rozwiązywaniu ich bieżących problemów w zakresie zawieranych 

umów cywilno-prawnych. Ta forma pomocy jest realizowana pisemnie, telefonicznie, pocztą 

elektroniczną bądź bezpośrednio interesantom zgłaszającym się 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 2019 r. Rzecznik Konsumentów udzielił ogółem około 900 porad. Podobnie jak w roku 

ubiegłym, konsumenci najczęściej mieli problem z reklamowaniem obuwia, odzieży, mebli 

i wyposażenia wnętrz, a także drobnym sprzętem elektronicznym i komputerowym. Ponadto 

można zauważyć wzrost ilości skarg na jakość sprzedanych samochodów (używanych) 

i produktów związanych z opieką medyczną. Jeżeli chodzi o usługi to tendencje są podobne jak 

w latach poprzednich. Konsumenci w dalszym ciągu najbardziej skarżyli się na usługi 

telekomunikacyjne, sektor energetyczny i wodny oraz szukali pomocy w związku z usługami 

finansowymi/ubezpieczeniowymi. Ponadto, spory odsetek problemów konsumenckich 

związany był z utrzymaniem i wykonywaniem drobnych napraw w domu. Do rzecznika 

wpłynęło dużo zapytań związanych z rękojmią udzielaną na sprzedaż mieszkań. 

Edukacja konsumencka. 

Rzecznik, w 2019 r. podjął próbę współpracy ze wszystkimi dyrektorami szkół oraz 

senioralnymi organizacjami pozarządowymi. Odzew na propozycję przeprowadzenia szkoleń, 

seminariów i spotkań był olbrzymi. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przeprowadził lekcje 

w 6 szkołach ponadpodstawowych. Na spotkaniach z seniorami podejmowano przede 

wszystkim temat sprzedaży poza lokalami przedsiębiorców. Podobnie jak w roku poprzednim, 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów podejmował działania wykraczające poza ogólnie przyjęte 

ramy. Podjął współpracę z przedsiębiorcami i zaproponował cykl bezpłatnych szkoleń 

przygotowujący działy obsługi klienta do jeszcze lepszego i rzetelnego rozpatrywania 

reklamacji swoich klientów; kilkukrotnie spotykał się ze stronami sporu na linii konsument-

przedsiębiorca i podejmował próbę arbitrażu; brał udział w pokazach połączonych ze sprzedażą 

i badał czy przestrzegane są na nich prawa konsumenckie. 

Występowanie do przedsiębiorców. 

W 2019 roku zostało zgłoszonych około 190 spraw indywidualnych, z których w 152 sprawach 

dokonano wystąpienia do przedsiębiorcy. Nierzadko koniecznie było kilkukrotnie 

występowanie do przedsiębiorcy w jednej sprawie. Powiatowy Rzecznik Konsumentów oprócz 

„standardowych” wystąpień kilkukrotnie podejmował działania, które w jego opinii były 

słuszne z perspektywy konsumentów. Rzecznik wystąpił m.in. do jednej z gmin, która 

w niejasny sposób dokonała obliczenia stawki za wywóz śmieci dla tylko jednej, określonej 

części mieszkańców. Wystąpił również do przedsiębiorstwa komunalnego zarządzającego 

mieszkaniami ze względu na nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę. Rzecznik podjął negocjacje w imieniu jednej z mieszkanek powiatu dotyczące 

anulowania opłat za abonament radiowo-telewizyjny). 
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Pomoc na drodze sądowej. 

W roku 2019 rzecznik konsumentów nie wytaczał samodzielnych powództw na rzecz 

konsumentów oraz nie wstępował do toczących się z inicjatywy konsumentów postępowań 

sądowych. Natomiast dwudziestokrotnie pomagał konsumentom w przygotowaniu pism 

procesowych. Pozwy najczęściej dotyczyły sprzętu AGD i mebli, a kilkukrotnie konsumenci 

zwracali się do rzecznika z prośbą o wyjaśnienie zawiłości pism, które otrzymali z Sądu. 

Z informacji zwrotnej można wywnioskować, że duża część spraw kończyła się dla 

konsumentów pozytywnym wyrokiem, a część z nich jest w toku. 

Współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

W 2019 r. Rzecznik Konsumentów w Wołominie kilkukrotnie kierował mailowy wniosek do 

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

i ewentualne wszczęcie postępowania. Dotyczył one m.in podejrzenia umieszczania 

w umowach branży energetycznej (fotowoltaika) oraz budowlanej/deweloperskiej zapisów 

abuzywnych. Natomiast współdziałanie z powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów 

przybierało postać telefonicznej i mailowej wymiany informacji o podejmowanych działaniach, 

wzajemnej wymianie poglądów, doświadczeń oraz informacji w zakresie jednolitej 

interpretacji przepisów prawnych. 

„Punkt Doradztwa – Dowiedz się Więcej” 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu administracja pt.: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

podpisano umowę z Lokalną grupą Działania „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza na 

prowadzenie „Punktu Doradztwa – Dowiedz się Więcej”, w okresie 1stycznia 2018-31 grudnia 

2019 roku. W 2019 roku udzielono m.in. 171 porad osobom fizycznym lub organizacjom 

pozarządowym, przeprowadzono 10 szkoleń w których uczestniczyło 196 osób. Zadanie 

dofinansowano dotacją Powiatu w kwocie 30 000,00 zł ze środków własnych LGD RW 

wydatkowała kwotę 9 974,56 zł wkład osobowy wyceniono na 3 300,00 zł zaś wkład rzeczowy 

na 1 289,40 zł. 

 

3.3. CEL STRATEGICZNY 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

I TECHNICZNEJ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM 

 Rozwój infrastruktury edukacji i kultury 

Powiat Wołomiński jest organem prowadzącym dla 10 szkół, w tym 3 szkół specjalnych oraz 

3 poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

W 2019 r. edukacja w szkołach powiatowych obejmowała niżej wymienione profile  

i kierunki klas: 

1) Zespół Szkół w Wołominie, 

Technikum, profile klas: 

- technik hotelarstwa 

- technik obsługi turystycznej 

Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami integracyjnymi, profile: 
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- 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  

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 

6) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie 
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Technikum, profile klas: 

- technik architektury krajobrazu 

- technik usług kelnerskich 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik informatyk 

7) Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 

profile klas: 

- klasa wojskowa 

- klasa policyjna 

- klasa strażacka 

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonowały w roku szkolnych 2018/2019 publiczne 

szkoły ponadpodstawowe, prowadzone przez inne organy. Ich wykaz i lokalizację 

przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 20 Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez inne organy 

L.P. 
Jednostka organizacyjna, 

nazwa, adres 
Typ szkoły Organ prowadzący 

1. 

Zespół Szkół Nr 1  

im. Jana Pawła II w Markach,  

Al. Józefa Piłsudskiego 96 

Liceum 

Ogólnokształcące 

Gmina Marki 

Technikum 

2. 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa w Nowych 

Ręczajach 

ZSZ (wygaśnie z 

mocy prawa w 2020 r.) 

Gmina Poświętne 

3. 

Branżowa Szkoła I st. im. 

kpt. Stefana Pogonowskiego 

w Radzyminie,  

ul. Komunalna 6 

Branżowa Szkoła I 

stopnia 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w W-wie – 

Oddział w Radzyminie 

4. 
Zespół Szkół Nr 1  

w Wołominie, ul. Sasina 33 

I LO im. Wacława 

Nałkowskiego  

Gmina Wołomin 

5. 

Zespół Szkół Nr 3  

w Wołominie,  

ul. Kazimierza Wielkiego 1 

III Liceum 

Ogólnokształcące  

im. Jana Pawła II 

Gmina Wołomin 

Źródło: Opracowano w oparciu o materiały gromadzone przez WEK. 

W Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 29 niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych, do których uczęszczało łącznie 5 173 osób. Po spełnieniu 

warunków określonych przepisami prawa oświatowego, placówki korzystały z możliwości 

pobierania dotacji budżetowej na finansowanie zadań oświatowych z budżetu samorządu 

lokalnego. Do niepublicznych placówek oświatowych należy zaliczyć m.in. poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoły Policealne, 

Szkoły Branżowe I stopnia, Młodzieżowy Ośrodki Socjoterapii oraz Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy.  

Szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński w roku szkolnym 2018/2019 przyjęły 2 173 

uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 – 3 009 uczniów.  
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Do klas I-szych w r. szk. 2018/19 zrekrutowano 695 uczniów a w roku szkolnym 2019/2020 

– 1 529 uczniów. 

Tabela 21 Liczba uczniów i oddziałów szkół ponadpodstawowych z naborem do klas I-szych, 

LP 
Nazwa 

szkoły  
Typ szkoły 

Rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 

Liczba uczniów 

ogółem 

Liczba oddziałów 

ogółem 

Rekrutacja do klas  

I-szych 

2018/2019 2019/2020 
2018/20

19 
2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1. 

ZSO 

Radzymin  

LO 297 492 10 16 117 285 

2. LO Urle LO 90 100 5 5 28 49 

3. ZS Tłuszcz 

LO 77 106 3 4 26 55 

Branżowa Szk. 

I st.  

80 187 3 7 34 114 

Technikum  181 208 8 9 44 87 

4. 
ZS 

Wołomin  

Technikum  31 96 2 4 0 70 

Branżowa Szk. 

I st. z Oddział. 

Integracyjnymi 

139 208 6 9 58 133 

5. ZS 

Zielonka 

LO z Oddział. 

Integracyjnymi  

39 72 2 3 26 48 

Technikum 487 556 19 21 168 220 

6. ZSE 

Wołomin 

IV  LO 106 119 4 4 30 63 

Technikum  

Ekonomiczne 

341 439 15 27 

(w tym 10 klas 

dwuzawodowych) 

88 185 

7. 
ZSTZ 

Radzymin   Technikum 

305 426 12 16 76 220 

Razem: 2 173 3 009 89 125 695 1 529 

Źródło: Opracowanie WEK na podstawie danych z SIO i szkół. 

 

W 2019  uczniowie za wybitne osiągniecia w nauce otrzymali stypendium „TALENT” Starosty 

Wołomińskiego. Łącznie przyznano 282 stypendia na łączną kwotę 109 980 zł. z czego:  

• 1 stypendium I° ‒ w wysokości 900 zł, 

• 29 stypendiów II° ‒ w wysokości 600 zł, 

• 236 stypendiów III° ‒ w wysokości 400 zł, 

• 16 stypendiów dla uczniów szkół specjalnych w wysokości 500 zł. 

W ramach realizacji programów rządowych i unijnych podejmowano działania dot.: 

− przygotowania i złożenia wniosków w projekcie „Animator – Moje boisko ORLIK 

2012” w 2019 roku. Nadzór nad realizacją programu na Orlikach przy Zespole Szkół 

w Zielonce, Zespole Szkół w Wołominie oraz Liceum Ogólnokształcącym 

w Radzyminie, kontrola prowadzonej przez animatorów dokumentacji, akceptowanie 

harmonogramów prowadzonych zajęć, 

− przygotowania i złożenia wniosku o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego 

„Darmowe podręczniki” – przyznana kwota dotacji 70 716,99 zł, 

− przygotowania i złożenia sprawozdania z częściowej realizacji „Pilotażowego programu 

wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych 
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Wojskowych Klas Mundurowych” z udziałem Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku w Urlach, rozliczenie obozu szkoleniowego, rozliczenie 

zakupu pakietu umundurowania. 

Przygotowano i prowadzono procedury związane z konkursami na kandydatów na 

stanowiska dyrektorów szkół.  

Konkursy odbyły się w: 

• Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, 

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce,  

• Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, 

• Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie – konkurs 

odbył się dwukrotnie, nie wyłoniono kandydata. Stanowisko zostało powierzone 

nauczycielowi zatrudnionemu w wyżej wymienionej szkole. 

Powiat w zakresie kształcenia specjalnego realizuje zadania ustawowe: 

• kierowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niedosłyszącej,  

słabosłyszącej i słabowidzącej do specjalnych placówek szkolnych;  

• kierowania dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami 

zachowania do specjalnych placówek szkolnych. 

W 2019 roku łącznie zostało wydanych do specjalnych placówek szkolnych 97 skierowań.  

W ramach zadań związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży niedostosowanej 

społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub 

zaburzeniami zachowania do specjalnych placówek szkolnych łącznie w 2019 roku zostało 

skierowanych 78 dzieci i młodzieży w tym:  

• 28 do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; 

• 50 do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. 

W obszarze powierzenia zadań z zakresu oświaty zawarto porozumienia i umowy 

z ośrodkami kształcenia zawodowego. Porozumienia oraz umowy dotyczyły zadań 

polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów 

klas wielozawodowych. W szkole macierzystej uczniowie pobierają naukę w zakresie 

przedmiotów ogólnokształcących, natomiast teoretyczną naukę zawodu otrzymują w formach 

kursowych w ośrodkach kształcenia zawodowego zlokalizowanych na terenie całej Polski 

prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 roku były to ośrodki 

Powiatów: Mińskiego, Wyszkowskiego, Gostynińskiego, Żuromińskiego oraz z Miasta 

st. Warszawy, Województwa  Mazowieckiego, miasta Zielona Góra. Z tej formy kształcenia 

skorzystało 215 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Łącznie w 2019 roku 

zawarto 13 porozumień i 14 umów na łączną kwotę 80 650 zł. 

Szkoły Powiatu Wołomińskiego w 2019 r. realizowały innowacje pedagogiczne i uczestniczyły 

w programach wspierania szkół i placówek oświatowych, a także organizowały wiele wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych:  
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Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie realizowało innowację pedagogiczną „I Ty możesz 

żyć bezpiecznie”, w ramach której 

prowadzono klasę sportowo-

mundurową. W realizacji 

programu szkoła współpracuje 

z Jednostką 9. Brygady Wsparcia 

Dowodzenia Dowództwa 

Generalnego Sił Zbrojnych               

w Białobrzegach oraz z Jednostką 

Wojskową Komandosów 

w Lublińcu.  

Liceum Ogólnokształcące 

im. Cypriana Kamila Norwida 

w Radzyminie przygotowało 

i wystawiło spektakl poetycko-muzyczny pt. "Rozmowa z Norwidem" w ramach Teatru 

Młodych "Norwidowcy". 

Liceum Ogólnokształcące w Urlach realizowało IV Manewry wojskowo-sportowe dla klas 

mundurowych w Ostrowi Mazowieckiej oraz uczestniczyło w III edycji Pilotażowego 

Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. 3 czerwca 2019 roku 

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, reprezentowane przez 

Dyrektor Marię Łopuską oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, 

reprezentowany przez Dyrektora płk. dr. inż. Rafała Bazelę zawarły porozumienie w związku 

z „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony 

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – organizowanym pod auspicjami 

Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem porozumienia są wspólne działania na rzecz 

obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, a także integracja 

środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Fot. 6 spektakl poetycko-muzyczny pt. "Rozmowa z Norwidem" 

Fot. 7 Zawarcie porozumienia w ramach Pilotażowego Programu Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych 
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W dniu 8 listopada 2019 roku uczniowie, nauczyciele, pracownicy Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach włączyli się do 

ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła do 

hymnu”. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy liceum, Żołnierze z Oddziału Specjalnego 

Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej 

w Wołominie symbolicznie o godz. 11:11 włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do 

hymnu” i wspólnie odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Narodowego by w ten wyjątkowy sposób 

uczcić 101. rocznicę odzyskania niepodległości.  

W dniu 25.04.2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 

w Zielonce doszło do podpisania Porozumienia o współpracy z firmą Bilfinger Industrial 

Services Polska Sp. z o.o. w zakresie kształcenia zawodowego w zawodzie technik elektryk 

i technik elektronik oraz odpowiedniego przygotowania absolwentów Zespołu Szkół do rynku 

pracy. Podpisane Porozumienie w bardzo szerokim zakresie umożliwia uczniom Zespołu 

Szkół, kształcącym się na kierunkach elektryk, elektronik zdobywanie wiedzy na temat 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych stosowanych w branży, 

zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.   

 

 

 

Fot. 9 Zawarcie porozumienia o współpracy  

w zakresie wsparcia nauczania zawodowego 

Fot. 8 Zawarcie porozumienia o współpracy  

w zakresie kształcenia zawodowego 
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6 sierpnia 2019 r. w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce zostało 

podpisanie porozumienia pomiędzy WZE S.A. i Zespołem Szkół w Zielonce. WZE S.A. 

wesprze Szkołę w programie nauczania zawodowego, natomiast uczniowie zyskają możliwość 

uczestniczenia w praktykach i stażach w Zakładzie, który w ramach polsko-amerykańskiej 

umowy offsetowej buduje nowoczesne Centrum Serwisowe Systemów Rakietowych. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie otrzymał wyróżnienie BRĄZOWA SZKOŁA 

2019 dla Technikum Ekonomicznego w XXI Rankingu Techników 2019 opublikowanym przez 

Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY. W rankingu 2019 analizowano wyniki 

1 731  techników w kraju. Wołomiński EKONOMIK po raz kolejny znalazł się wśród 

najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (2005 r., 2008 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 

2014r., 2015 r.‒„Brązowa Szkoła ”, 2016 r.‒ „Srebrna Szkoła”, 2017 r.‒ „Brązowa Szkoła”, 

2018 r.‒ „Brązowa Szkoła”). 

5 kwietnia 2019 r. odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 

w Wołominie, Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych funkcjonujących na 

terenie Powiatu Wołomińskiego. Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Wołomiński. 

Celem giełdy było zapoznanie uczniów klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół 

podstawowych z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

z powiatu wołomińskiego. Wołomiński EKONOMIK odwiedziło 1 100 uczniów, w tym około 

600 uczniów klas trzecich gimnazjów i 500 uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu 

powiatu wołomińskiego, którzy szukali odpowiedzi na pytanie, do której szkoły powinni 

po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej skierować swoje kroki. 

Fot. 10 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych 
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27 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica  

w Wołominie odbył się finał XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy  z Przedsiębiorczości. Celem 

konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania otaczającym światem oraz 

zachęcenie do obserwacji zmian, jakie w nim zachodzą. Tegoroczne hasło przewodnie: 

„Samorządny Powiat” miało zwrócić uwagę młodych ludzi na zagadnienia związane z lokalną 

samorządnością. W 2019 roku obchodzono 20 rocznicę ustalenia aktualnego podziału 

terytorialnego Polski, dlatego organizatorzy konkursu zachęcali młodzież do zgłębiania wiedzy 

na temat zasad wyboru na rad gminy, powiatu oraz sejmiku województwa. 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku - realizowane projekty: „Program dla szkół”; „Cztery 

łapy i kopyto”;  „Zooterapia krok do lepszego poznania świata” oraz innowacje 

pedagogiczne: „Dotykam, wącham, próbuję ‒ doświadczam, eksperymentuję. „Stymulacja 

sensoplastyczna”; „Rozgadajmy się” ‒ rozwijanie komunikacji AAC, czyli Komunikacja 

Wspomagająca i Alternatywna w szkole specjalnej; „Zabawy paluszkowe ‒ usprawnianie 

rozwoju motoryki małej”; 

 

Uczniowie Zespołu Szkół 

Techniczno-Zawodowych 

w Radzyminie, kształcący się 

w zawodzie technika żywienia i usług 

gastronomicznych, byli na stażu 

zawodowym w Rzymie, który został 

zrealizowany w ramach projektu 

„Uczniowie ZSTZ Radzymin na 

stażach zawodowych w Europie” 

realizowanego przez szkołę 

z programu Erasmus+. 

 

Fot. 11 Finaliści Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości 

Fot. 12 Uczniowie z ZSTZ na praktyce 
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5 grudnia w Zespole Szkół  w Zielonce odbyły się już XIX Dni Nauki – Święto ku czci Patrona 

Szkoły – Prezydenta Ignacego Mościckiego. 

Współorganizatorem przedsięwzięcia był Powiat Wołomiński a Patronat Dni Nauki objęli 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Zielonka. 

17 maja 2019 r. odbyła się w Starostwie Powiatu Wołomińskiego wizyta studyjna studentów 

III roku studiów licencjackich Instytutu Socjologii z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, pod kierownictwem dr hab. Marty Zachorskiej. Spotkanie 

dotyczyło reformy edukacyjnej w szkołach ponadpodstawowych, jej przebiegu realizacji 

w ramach badań socjologicznych stanowiących część projektu prowadzonego od kilku lat na 

terenie powiatu wołomińskiego pt. „Edukacja, praca i życie w społecznościach lokalnych”. 

W czasie spotkania studenci zadawali pytania dotyczące: reformy edukacyjnej w szkołach 

Fot. 13 Dni nauki i święto patrona 

Fot. 14 Spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej 
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ponadpodstawowych, oferty edukacyjnej na rok szkolnych 2019/2020 w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Wołomiński z ukierunkowaniem na licea ogólnokształcące. 

W 2019 r. Szkoły powiatu wołomińskiego otrzymały dofinansowanie z programu Erasmus+ na 

europejskie praktyki i staże zawodowe: 

− Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie otrzymał 

dofinansowanie na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

z programu Erasmus + o nazwie „Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego 

uczniów ZSE w Wołominie” w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna w sektorze: 

Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019”. Kwota przyznanego 

dofinansowania wynosi 150 000,00 EURO. Program zakłada trzytygodniowe praktyki 

zawodowe w grupach po 18 osób kształcących się w 5 kierunkach: technik ekonomista, 

technik handlowiec, technik reklamy, technik logistyk oraz technik spedytor. 

W projekcie przewidziano udział uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

w ramach edukacji włączającej. W ramach projektu przewidziane są wyjazdy do Włoch, 

Hiszpanii i Bułgarii.  

− Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce otrzymał 

dofinansowanie na realizację projektu „Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie 

praktyki zawodowe w Mościckim”, w cyklach trzytygodniowych praktyk zawodowych 

w Hiszpanii. Kwota dofinansowania dla Zespołu Szkół w Zielonce wynosi 

113 856,00 EURO. 

− Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85: "Europejskie Staże Zawodowe ‒ równy 

dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań". Projekt uzyskał akceptację 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ‒ Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia 

zawodowe w roku 2019. Program zakłada dwa czterotygodniowe staże w Hiszpanii, dla 

uczniów drugich i trzecich klas Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami 

Integracyjnymi oraz uczniów drugich i trzecich klas Technikum z Zespołu Szkół 

w Wołominie. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 89  624,00 EURO. 

 

24 maja 2019 r. rozpoczęto wdrażanie projektu mLegitymacja za pośrednictwem OSE ‒ 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Fot. 15 mLegitymacja 
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Wołomiński. Na koniec 2019 r. siedem placówek posiadało zawarte umowy z OSE a pozostałe 

profilowały usługi z uwzględnieniem możliwości teleinformatycznych.   

W Szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński w 2019 r. 

zostały wykonane prace remontowo-budowlane w poniższym zakresie : 

Zespół Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie: 

1) remont schodów w zabytkowej części budynku;  

2) remont i modernizacja „Orlika”; 

3) remont pomieszczenia socjalnego; 

4) płotki przeciwśniegowe na dachu zabytkowej części szkoły; 

5) odmalowanie i położenie marmolitu na ścianach korytarza parteru w nowej 

części budynku. 

Liceum Ogólnokształcące w  Urlach: 

1) prace konserwacyjne w sali i sanitariatach na II piętrze; 

2) wymiana okien w sali lekcyjnej. 

Zespół Szkół w Zielonce: 

1) montaż  żaluzji w bibliotece szkolnej i w pracowni gastronomiczno-  

hotelarskiej; 

2) remont  pieca centralnego ogrzewania; 

3) remont całego sufitu i wymiana kasetonów w pracowni energetyki odnawialnej  

w drugim budynku; 

4) remont uszkodzonej podłogi w sali gimnastycznej; 

5) renowacja szkolnych korytarzy – odmalowanie; 

6) remont pomieszczeń administracji i obsługi;  

7) remont szatni szkolnej; 

8) wymiana rurociągu kanalizacyjnego. 

Zespół Szkół w Wołominie: 

1) remont 1 sali lekcyjnej; 

2) konserwacja boiska ORLIK 2012. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie: 

1) remont 1 sali lekcyjnej; 

2) konserwacja boiska ORLIK 2012 (boisko wielofunkcyjne i piłkarskie). 

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie: 

1) wyposażenie dwóch sal komputerowych: okablowanie, komputery; 

2) remont i malowanie sal lekcyjnych, łazienek, korytarza III piętro; 

3) szklarnia ‒ malowanie rur od centralnego ogrzewania oraz malowanie konstrukcji; 

4) szklarnia – wymiana instalacji elektrycznej; 

5) wymiana skorodowanych rur oraz zaworów z centralnego ogrzewania w szkole; 

6) wymiana skrzynek elektrycznych, rozłożono nowe kable elektryczne oraz 

oświetlenie w piwnicy szkolnej; 

7) naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej terenu szkoły; 

8) instalacja nowego okablowania pod dzwonek szkolny oraz montaż nowych 

4 dzwonków na parterze, I piętrze, II piętrze, III piętrze; 

9) montaż nowej instalacji telefonicznej pod telefony wewnętrzne; 
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10) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, okablowania 

strukturalnego oraz instalacja sprzętu komputerowego w dwóch nowych salach 

komputerowych. 

Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku: 

1) malowanie 2 sal lekcyjnych,  sali gimnastycznej i świetlicy; 

2) odnowienie lamperii na korytarzu (parter); 

3) częściowe odnowienie sal zajęć (nr 10, 11, 12).  

Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie: 

1) wykonanie podziału sali lekcyjnej na dwa mniejsze pomieszczenia; 

2) odgrzybienie sali lekcyjnej; 

3) wymiana okien w 6. pomieszczeniach; 

4) montaż drzwi przeciwpożarowych/przeciwogniowych. 

 

Powiat Wołomiński jest organem prowadzącym również dla trzech publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

Do czerwca 2019 r. tylko Poradnia P-P w Wołominie wydawała orzeczenia w zakresie 

Autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Ze względu na długi czas oczekiwania na orzeczenie 

(6 miesięcy) Zarząd Powiatu decyzją z dn. 10.04.2019 r. zdecydował o rozszerzeniu 

działalności pozostałych poradni. W czerwcu 2019 r. po okresie przygotowawczym, zakupie 

narzędzi diagnostycznych oraz odbytych szkoleniach kadry pedagogicznej, decyzją 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyznaczono Poradnię P-P w Zielonce, a we wrześniu 

2019 r. trzecią Poradnię P-P w Tłuszczu jako uprawnione do orzekania w kierunku Autyzmu 

i zespołu Aspergera. Dzięki temu znacząco skrócił się czas oczekiwania na wizytę w poradni. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu 

W ramach wstępnej diagnozy przebadano 538 dzieci z 13 placówek i w tym celu odbyło  

się 20 wyjść w teren i wykonano 1 063 badania. 

Podejmowane działania w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiają się następująco: 

Tabela 22 Badania przesiewowe 

Gmina Psychologiczne Pedagogiczne Logopedyczne 
Badanie 

słuchu 
Suma 

Tłuszcz 185 97 218 - 500 

Klembów 207 57 257 - 521 

Jadów 14 14 14 - 42 

Strachówka - - - - - 

Razem: 406 168 489 - 1 063 
Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych od dyrektora PPP Tłuszcz. 

 

Tabela 23 Wydane orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego 

1. niesłyszących i słabosłyszący 0 

2. niewidomych i słabowidzących 0 

3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 25 

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 12 
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5. z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4 

6. zagrożonych niedostosowaniem społecznym 7 

7. o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 0 

8. o potrzebie indywidualnego nauczania  18 

9. orzeczenia uchylające 0 

10. 
o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego 
0 

11. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją 9 

12. z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 0 

Razem: 75 

Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych od dyrektora PPP Tłuszcz. 

Tabela 24 Wydane opinie w sprawach niepełnosprawnych uczniów 

1. Wczesnego wspomagania rozwoju 11 

2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 0 

3. Odroczenie rozpoczęcia spełniania  przez dziecko obowiązku szkolnego 16 

4. Możliwości spełniania ob. szkolnego poza szkołą/przedszkolem 0 

5. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 0 

6. Dostosowania wymagań edukacyjnych  wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 
37 

7. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

średniej 
1 

8. Zezwolenia na zatrudnienie pracownika młodocianego w celu 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 
2 

9. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy  

lub innych zajęć zarobkowych 
0 

10. Objęcia dziecka pomocą psych-ped. w przedszkolu 14 

11. Objęcia dziecka pomocą psych-ped. w szkole/placówce 85 

12. Specyficznych trudności w uczeniu się 116 

13. Inne opinie o przebadanych 39 

Razem: 321 

Źródło: Oprac. WEK, na podstawie danych od dyrektora PPP Tłuszcz. 

Wydano 321 opinii oraz 38 obszernych informacji o wynikach diagnozy, np. na potrzeby służby 

zdrowia. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu - wykonano następujące prace 

remontowe: odnowienie sekretariatu – pomalowano ściany; wymiana pieca gazowego. 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce. Podejmowane działania w roku 

szkolnym 2018/2019: 

Tabela 25 Badania przesiewowe 

Gmina  Psychologiczne Pedagogiczne Logopedyczne Badanie Słuchu Suma 

Marki 0 96 0 2 98 

Ząbki 95 138 0 1 234 

Zielonka 0 0 0 1 1 

Kobyłka 0 195 0 1 196 

Razem: 95 429 0 5 529 
Źródło: Oprac. WEK, na podstawie danych z PPP Zielonka. 

 

Tabela 26 Wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

1. niesłyszących i słabosłyszących 0 

2. niewidomych i słabowidzących 0 

3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 35 

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  1 

5. z niepełnosprawnościami sprzężonymi 10 

6. zagrożonych niedostosowaniem społecznym 74 

7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim  5 

8. o potrzebie indywidualnego nauczania 93 

9. orzeczenia uchylające 1 

10. o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego 0 

11. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją 36 

12. z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 0 

13. o braku potrzeby kształcenia specjalnego 0 

Razem: 255 
Źródło: Oprac. WEK, na podstawie danych z PPP Zielonka. 

 
Tabela 27 Opinie w sprawach niepełnosprawnych uczniów 

1. wczesnego wspomagania rozwoju 71 

2. przyspieszenia obowiązku szkolnego 2 

3. odroczenia obowiązku szkolnego 35 

4. braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć 

zarobkowych 
11 

5. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 6 

6. dostosowania wymagań edukacyjnych   45 

7. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 6 

8. przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy 3 

9. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 
15 

11. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia  

do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 
0 

12. objęcia dziecka pomocą psych-ped. w przedszkolu 134 

13. objęcia dziecka pomocą psych-ped. w szkole 586 
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14. specyficznych trudności w uczeniu się 615 

15. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 100 

16. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
5 

17. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza 

szkołą/przedszkolem 
21 

18. inne opinie o przebadanych 18 

Razem: 1 673 
Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych z PPP Zielonka. 
 

Tabela 28 ziałalność diagnostyczna 

Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych z PPP Zielonka. 

W 2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce wykonano następujące prace 

modernizacyjne: wyodrębnienie instalacji grzewczej z Zespołu Szkół w Zielonce bezpośrednio 

do poradni, cykliczne naprawy dachu. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie w okresie roku szkolnego 2018/2019 

realizowała zadania w poniższych zakresach:  

Tabela 29 Działalność diagnostyczna 

Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych z PPP Wołomin. 

Tabela 30 Udzielona pomoc 

Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych z PPP Wołomin. 

Rodzaje diagnoz   Ogółem 

psychologiczne 1 126 

pedagogiczne 733 

logopedyczne 232 

lekarskie 319 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 
19 

Razem: 2 429 

Rodzaje diagnoz:  Ogółem 

psychologiczne 1 598 

pedagogiczne 785 

logopedyczne 430 

lekarskie 359 

Razem: 3 172 

Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom: Ogółem 

warsztaty (liczba osób) 55 

udział w radach pedagogicznych (liczba spotkań) 2 

prelekcje wykłady (liczba spotkań) 0 

inne (np. grupy wsparcia, sieć, konsultacje IPET) 625 

Razem: 682 
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Tabela 31 Udzielona pomoc bezpośrednia 

Źródło: Opracowanie WEK, na podstawie danych z PPP Wołomin. 

Poradnia w 2019 r. otrzymała z zasobów Zespołu Szkół w Wołominie 4 pomieszczenia, które 

planuje zagospodarować na 3 gabinety specjalistyczne i 1 salę konferencyjną. 

Prace remontowo-adaptacyjne zaplanowane zostały w planie finansowym na 2020 r. 

 

2 kwietnia 2019 w Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Wołominie we współpracy z Powiatem 

Wołomińskim zorganizowała  konferencję nt. 

„Autyzm i zespół Aspergera ‒ rozpoznanie i pomoc 

edukacyjno-terapeutyczna”. 

 

12 grudnia 2020 r. Wydział Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Wołominie zorganizował 

we współpracy z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Wołominie konferencję na temat 

"Nie przeGRAJ życia", w której uczestnicy odnajdywali 

odpowiedzi na pytania dot. współczesnych zagrożeń dla 

dzieci i młodzieży, Co to jest fonoholizm? Czy można 

uzależnić się od Facebooka, Internetu? W konferencji 

uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu 

Wołomińskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej 

i Kuratorium Oświaty w Warszawie, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy poradni oraz 

samorządowcy. W Konferencji wzięło udział ponad 120 osób.  

Zadania Powiatu Wołomińskiego z obszaru kultury i ochrony zabytków realizuje Wydział 

Edukacji i Kultury w ramach, którego działa Pałac w Chrzęsnem oraz dwie powiatowe 

instytucje kultury: Powiatowe Centrum Twórczości i Dziedzictwa oraz Powiatowa Biblioteka 

Publiczna. 

W 2019 roku zorganizowanych zostało ponad 100 wydarzeń kulturalnych, z czego około 

60 zrealizowano w Pałacu w Chrzęsnem. W wydarzeniach oraz zwiedzaniu Pałacu 

w Chrzęsnem udział wzięło około 10 000 osób, a w pozostałych wydarzeniach organizowanych 

na terenie powiatu łącznie uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.  

 

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży: Ogółem 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 8 

terapia logopedyczna 34 

terapia psychologiczna 5 

inne formy pomocy 701 

inne formy pomocy indywidualnej 470 

zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu 564 

Razem: 1 782 

Rysunek 4 Plakat z zaproszeniem na konferencję 
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W ramach współorganizacji wydarzeń w 2019 r.:  

˗ wpłynęło 131 wniosków, z czego 107 rozpatrzono pozytywnie przez Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego; 

˗ w zakresie współorganizacji imprez sportowych wpłynęły 73 wnioski, z czego 56 wniosków 

zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego; 

˗ w zakresie Patronatu Honorowego Starosty Wołomińskiego wpłynęło 10 wniosków. 

Spośród wydarzeń organizowanych przez Powiat Wołomiński oraz wynikających 

ze współorganizacji, odbywających się w 2019 r. należy wyróżnić i zaprezentować wydarzenia 

patriotyczne i patriotyczno-kulturalne o szczególnym charakterze. 

Obchody 156. rocznicy Powstania 

Styczniowego w Boruczy gm. 

Strachówka. 

Wydarzenie organizowane corocznie 

naprzemiennie w Boruczy i Kątach Wielgi 

ku czci pamięci bohaterów Powstania 

Styczniowego, których mogiły znajdują 

się w gminie Strachówka. Wydarzenie 

skupia setki mieszkańców powiatu.  

Nagrody Sportowe Starosty 

Wołomińskiego.  W 2019 r. wpłynęło 

69 wniosków o przyznanie nagród 

sportowych. Starosta pozytywnie 

rozpatrzył 25 wniosków i przyznał 

nagrody pieniężne. Podczas marcowej 

sesji Rady Powiatu Wołomińskiego 

wręczono nagrody sportowe Starosty 

Wołomińskiego. Najlepsi zawodnicy 

i trenerzy z terenu powiatu 

wołomińskiego, którzy w 2018 roku 

odnieśli zwycięstwo na arenie 

międzynarodowej otrzymali dyplomy 

i nagrody finansowe. Fot. 17 Laureat nagrody Starosty 

Fot. 16 Obchody 156. rocznicy  

Powstania styczniowego w Boruczy 
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9 czerwca 2019 r. w Bazylice Świętej Trójcy, 

Kobyłka ul. Kościelna 2 rozpoczął się 

XII Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku ‒ 

Koncerty Mistrzów. Artyści z Pragi i Wiednia 

zainaugurowali XII Międzynarodowy Festiwal 

Perła Baroku. Koncert zgromadził ok. 1 000 osób, 

również przyjezdnych z innych miast Polski. 

Festiwal jest dofinansowany ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury. Współfinansowany 

ze środków Powiatu Wołomińskiego. Organizator: 

Fundacja Perła Baroku Twórczyni i Dyrektor: Anna 

Szarek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 września 2019 r. w Woli Cygowskiej na terenie gminy Poświętne odbyły się Powiatowo-

Gminne Dożynki. Wydarzenie rozpoczął uroczysty korowód wieńców oraz dziękczynna Msza 

Święta, w której udział wzięli 

przedstawiciele władz centralnych 

i samorządowych, przedstawiciele 

policji i straży pożarnej, sołtysi, 

koła gospodyń wiejskich oraz 

bardzo liczna grupa mieszkańców 

gminy Poświętne i powiatu 

wołomińskiego. 

Fot. 18 XII Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów 

Fot. 16 Wieńce dożynkowe 
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17 listopada 2019 r. w Postoliskach, odbyła się uroczystość 100-lecia konsekracji kościoła. 

Na początku XX wieku do wielowiekowej parafii 

pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika 

w Postoliskach, przybył Ksiądz Wacław Koskowski, 

który został proboszczem ww. parafii i rozpoczął 

wielkie dzieło budowy kościoła. Projekt kościoła 

i nadzór nad jego wykonaniem sprawował architekt 

Hugon Kudera. Konsekracji świątyni dokonano 

w 1919 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 32 Kalendarz wydarzeń realizowanych w 2019 r. w ramach współorganizacji z zakresu kultury i sportu 

L.P. NAZWA WYDARZENIA DATA  
SPORT/ 

KULTURA 

1 Powiatowy Konkurs Biblijny XVII Edycja 2019-03-14 kultura 

2 
XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. 

Baczyńskiego 
2019-03-21 kultura 

3 VI Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia 2019-05-23 sport 

4 
IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty 

Wołomińskiego 
2019-02-27 sport 

5 
IX Powiatowy Konkurs Plastyczny ‒ Niepełnosprawni są 

wśród nas 
2019-05-15 kultura 

6 VII Sportowa Paraolimpiada Pod Dębami w Ostrówku 2019-09-25 sport 

7 
VII Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Romana 

Żulińskiego 
2019-02-13 kultura 

8 XIV Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej  2019-03-01 kultura 

9 XII Powiatowy Konkurs Poezji Romantycznej 2019-05-22 kultura 

10 Piknik Rodzinny 2019-08-18 kultura 

11 XVI Kampania Społeczna "Hospicjum to też życie" 2019-10-12-2019-10-13 kultura 

12 Spektakl Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 2019-03-01 kultura 

13 Mały Wyścig Pokoju 2019-05-01 sport 

14 28 Bieg 1920 (Półmaraton Uliczny "Cud nad Wisłą") 2019-08-15 sport 

15 III Powiatowy Przegląd Chórów im. Wacława Lachmana 2019-10-20 kultura 

16 III Bieg Młodzika  2019-03-24 sport 

17 XX Powiatowy Konkurs Literacki "Liryki o Niepodległej" 2019-11-08 kultura 

18 42 Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" 2019-03-26 kultura 

19 10. Mała Mila Marecka 2019-09-01 sport 

20 
Konkurs Wiedzy  o Powiecie Wołomińskim w Języku 

Angielskim  
2019-05-31 kultura 

Fot. 17 Kościół parafialny w Postoliskach 
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21 
V Ogólnopolski Plener Malarsko-Fotograficzny ‒ Chrzęsne 

2019 
2019-07-27-2019-08-05 kultura 

22 VIII Bieg Komandosa dla gimnazjalistów i ośmioklasistów 2019-04-05 sport 

23 XI Szkolny Bieg Komandosa 2019-10-04 sport 

24 III Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej  2019-03-22 kultura 

25 Dzień Chorego w Hospicjum Opatrzności Bożej 2019-02-09 kultura 

26 XXIV Rocznica Powstania Hospicjum Opatrzności Bożej  2019-03-16 kultura 

27 

Ogólnopolski letni plener malarski "Dawni i współcześni 

mieszkańcy pałacu ‒ tajemnica portretu" w pałacu w 

Chrzęsnem 

2019-06-24-2019-06-29 kultura 

28 
Letni Plener Dziecięcy pt. "Słońce Dzieciństwa" w pałacu w 

Chrzęsnem 
2019-07-01-2019-07-06 kultura 

29 
VII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

"Piosenka jest dobra na wszystko"  
2019-06-11 kultura 

30 
XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości Szkół 

Ponadpodstawowych 
2019-11-27 kultura 

31 XIX Konkurs Poetycki Cypriana Norwida Poeta Naszej Ziemi 

2019-05-16 

2019-05-17 

2019-05-23 

kultura 

32 III Warsztaty artystyczne "Nadbużańskie Ekspresje" 2019-06-07 kultura 

33 
IV Ogólnopolski Plener Ceramiczny Chrzęsne 2019 Azymut 

Chrzęsne 
2019-07-15-2019-07-28 kultura 

34 
X Mazowiecki Konkurs Plastyczny, Tęczowy Świat Krzysia ‒ 

Motyle 
2019-05-17 kultura 

35 III Tłuszczański Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych 2019-06-09 kultura 

36 45 - lecie Klubu Seniora "Uśmiech Jesieni" 2019-08-08 kultura 

37 25 Tłuszczańskie Biesiady z Książką 
2019-04-26-2019-04-27 

2019-04-29 
kultura 

38 Spotkania Teatrów Amatorskich STARadzymin 2019 2019-06-11-2019-06-12 kultura 

39 XX Licealiada 2019 
2019-01-18-2019-06-15 

2019-09-20-2019-12-14 
sport 

40 Wyścig Cud nad Wisłą im. Henryka Różyckiego 2019-09-01 sport 

41 Autorskie Pałacowe Warsztaty Tematyczne 

2019-04-12 

2019-06-19 

2019-10-05 

2019-12-19 

kultura 

42 Cykl Koncertów "Czar dawnych fortepianów" 2019-06-11-2019-12-22 kultura 

43 IV Mistrzostwa dzieci do lat 8 w warcabach 100-polowych  2019-06-29-2019-06-30 sport 

44 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka - Radzymin 

2019 
2019-03-31 sport 

45 Orszak Trzech Króli  2019-01-06 kultura 

46 Mistrzostwa Polski Okręgu Wschodniego w Karate Kyokushin 2019-03-10 sport 

47 

XI Otwarte Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Szkół 

Podstawowych Powiatu Wołomińskiego w warcabach 64-

polowych 

2019-11-18 sport 

48 
XVII Mistrzostwa Polski w grze aktywnej w warcaby 64-

polowe 
2019-11-23 sport 

49 
III Powiatowy Konkurs Recytatorski "Jan Paweł II ‒ 

prawdziwy autorytet młodzieży" 
2019-03-22 kultura 

50 
Międzynarodowy Turniej Seniorów w Badmintonie 

Ogólnopolski Turniej Amatorów w Badmintonie 
2019-11-16-2019-11-17 sport 

51 II Konkurs Plastyczny Trzymaj Formę 2019-03-22 kultura 
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52 
Konkurs wiedzy "Jan Paweł II ‒ Nauczyciel Doskonały: Ciesz 

się Matko Polsko" 
2019-04-02 kultura 

53 Warsztaty Tematyczne "Zimowa Akcja Pełna Atrakcji" 2019-01-28-2019-02-01 kultura 

54 II Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej  2019-02-27 kultura 

55 
Cykl rozgrywek VII Memoriał Siatkarski im. Płk. Jarosława 

Florczaka  
2019-04-06 sport 

56 
Zimowy Wyjazd dzieci i wolontariuszy z domów dziecka pn. 

"Z górki na pazurki" 
2019-01-27-2019-02-02 sport 

57 
V Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych Roztańczone 

Przedszkolaki 
2019-05-07 kultura 

58 Cykl Koncertów Karnawałowych 

2019-02-16  

2019-02-23  

2019-02-24 

kultura 

59 
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Dzieci-Dzieciom, razem 

dla Stasia" 

2019-02-17  

2019-02-24  

2019-03-02 

sport 

60 I Bieg Morsa dla Mateusza 2019-02-16 sport 

61 
Yonex Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików 

Młodszych 2019 o Puchar Starosty Wołomińskiego 
2019-02-08-2019-02-10 sport 

62 
Półfinał Mistrzostw Polski w Unihokeju w kategorii Junior 

Młodszy 
2019-03-23-2019-03-24 sport 

63 VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Spotkanie z Poezją 2019-03-28 kultura 

64 
IX Edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego 

"Albion" 
2019-05-16 kultura 

65 VII Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2019-03-03 kultura 

66 
Powiatowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób z 

Niepełnosprawnością "Wierszem i Sercem Malowane 2019" 
2019-12-10-2019-12-12 kultura 

67 VII Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej 2019-03-29 kultura 

68 Konferencja Ścieżki Równiny Wołomińskiej 2019-03-12 kultura 

69 Budowa Gaju Pamięci Wołomińskich Żydów 2019-04-25 kultura 

70 Zielonka HandBall Cup 2019 2019-04-05-2019-04-07 sport 

71 XXXII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 2019-05-24-2019-05-25 kultura 

72 

Obchody 75 - lecia istnienia i nieprzerwalnej działalności 

Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w 

Wołominie 

2019-10-19 kultura 

73 
Wręczenie wyróżnień Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej za rok 

2018  
2019-03-31 kultura 

74 Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Matki 2019-06-05 kultura 

75 Konkurs Historyczny Patria Nostra 2019-03-25 kultura 

76 X Piknik Rodzinny, Wędrówka na Dziki Zachód 2019-06-05 kultura 

77 
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana 

Norwida  
2019-05-07 kultura 

78 
Odpust parafialny przy parafii Św. Józefa Robotnika w 

Wołominie 
2019-05-01 kultura 

79 Jubileusz 40-lecia Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus  2019-06-09 kultura 

80 Rajd Warszawa - Gibraltar 2019 r. 2019-06-28-2019-07-11 sport 

81 
3 Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych Piknik 

Ekologiczny 
2019-05-25-2019-05-26 kultura 

82 Bieg Żołnierzy Wyklętych 2019-04-13 sport 

83 Super Finał Unihokeja 2019 2019-04-13 sport 

84 Powiatowy Dzień Strażaka 2019-05-17 kultura 

85 Wycieczka Krajoznawcza Powiatu Wołomin 2019-05-20 kultura 

86 
10. rocznica Koła Gospodyń Wiejskich w Równem, Kobiety 

Gospodarne i Wyjątkowe 
2019-06-08 kultura 

87 Polska Skrzydła Chwały, Razem Chrońmy Rodzinę 2019-06-01-2019-06-02 kultura 



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2019  

 

67 

88 
Zakochaj się w Polsce Upowszechnienie wiedzy "100-letniej 

Niepodległej" wykłady tematyczne 
październik-grudzień 2019 kultura 

89 Wielkanoc u Sybiraków 2019-04-02 kultura 

90 
Konkurs Historyczny pn. 100-lecie Niepodległej i Bitwy 

Warszawskiej 1920 na Mazowszu ‒ bohaterowie Ossowa 
2019-04-25 kultura 

91 
VII Marsz dla Życia i Rodziny oraz Parafiada Rodzinna przy 

kościele MBCZ w Wołominie 
2019-06-09 sport 

92 III Bieg Przedszkolaka - biegniemy dla Marysi, Zuzi i Miłosza 2019-05-12 sport 

93 
Turniej Mistrzostw Polski w Unihokeju w Kategorii 

Młodzików 
2019-05-11-2019-05-12 sport 

94 
V Edycja Powiatowego Konkursu recytatorskiego Pisma 

Świętego "Uwierzyłem Słowu" 
2019-05-31 kultura 

95 Jubileusz 100-lecia Szkoły w Kruszu 2019-05-17 kultura 

96 Przegląd Małych Form Teatralnych 2019-04-02 kultura 

97 Better Together Powiatowe Spotkania Piłkarskie 

2019-04-27-2019-04-28  

2019-05-11-2019-05-12  

2019-05-25-2019-05-26  

2019-06-15-2019-06-16 

sport 

98 
IV Powiatowy Turniej Wiedzy Geograficznej im. Wacława 

Nałkowskiego 
2019-04-24 kultura 

99 I Powiatowe Igrzyska Sportowo-Pożarnicze FIREMAN 2019-06-29 sport 

100 Stroje Ludowe na Ziemi Tłuszczańskiej 2019-05-25 2019-05-29 kultura 

101 Turniej Szermierczy o Szablę Skrzetuskiego 2019-06-01 sport 

102 
XIII Międzynarodowy Wielobój Strzelecki o Puchar Ministra 

Obrony Narodowej 
2019-05-25 sport 

103 XXV Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2019-06-08-2019-06-09 sport 

104 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  w Kulturystyce i Fitness 2019-05-11 sport 

105 Festyn Parafialny "Dziękuję za miłość" 2019-05-03 kultura 

106 Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce 2019-06-09 kultura 

107 VI Międzynarodowy Turniej Piłkarski Wicher Cup 2019 2019-06-01-2019-06-02 sport 

108 10. Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka 2019-08-31 sport 

109 Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2019-06-02 kultura 

110 
V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. George'a 

Gershwina o statuetkę "Funny Face" 
2019-06-22 kultura 

111 Rodzinny Rajd Rowerowy w Dolinie Liwca 2019-05-01 sport 

112 Warsztaty Wokalne dla Chóru 2019-09-20-2019-09-22 kultura 

113 XII Bieg Ząbkowski 2019-06-01 sport 

114 Stołeczna Wyprawa Pamięci 2019-05-15-2019-05-23 kultura 

115 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wołomińskiego dla 

drużyn rocznika 2007/2008 
2019-08-24 sport 

116 
XI Powiatowy Konkurs Poetycki " Spotkania z twórczością ks. 

Jana Twardowskiego " 
2019-10-22 kultura 

117 XVII Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej  2019-08-04 kultura 

118 
Święto Patrona 111 Eskadry Myśliwskiej I LO PUL 

w Wołominie 
2019-05-29 kultura 

119 Powiatowy Festiwal Smaków w Jadowie 2019-06-29 kultura 

120 Jadowskie Klimaty 2019-06-02-2019-06-09 kultura 

121 
Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej 

Dziewcząt  
2019-06-13-2019-06-16 kultura 

122 Festyn Rodzinny  2019-06-16 kultura 

123 Wołomińska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej 2019-11-20 kultura 

124 
VIII Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty 

Dydek 
2019-08-09-2019-08-11 sport 
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125 

75 Rocznica Śmierci Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 

Poległych z Rąk Żandarmów SS w miejscowości Majdan na 

pograniczu z Mostówką 

2019-07-20 kultura 

126 Pomoc Rodakom na Wileńszczyźnie 2019-07-01 kultura 

127 Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r. 2019-08-24 kultura 

128 
Plener Artystyczny w Kuligowie Dziedzictwo Nadbużańskie 

lato 2019 
2019-08-17-2019-08-31 kultura 

129 
Międzynarodowy Zlot Motocyklowy MotoCud Radzymin 

1920 
2019-08-15 kultura 

130 XXV Mistrzostwa w Tańcu Sportowym 2019-11-23 sport 

131 
X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP 

Powiatu Wołomińskiego 
2019-09-21 sport 

132 Rajd Konny Tropem Hubala 2019-09-29 kultura 

133 
X Jubileuszowy Festyn Rodzinny "Dzień Ziemniaka 2019" w 

Równem 
2019-09-22 kultura 

134 
Spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie "Akcja dla Kuby - 

Zbieramy nakrętki plastikowe ‒ edycja 2019" 
2019-12-15 kultura 

135 Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Markach 2019-09-21 sport 

136 World Championship Filipino Martial Arts 2019 2019-10-19 sport 

137 X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw 2019-09-07 kultura 

138 II Bieg Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej ps. "Mała" 2019-09-27 sport 

139 Dożynki Diecezjalne 2019-08-31 sport 

140 Pożegnanie Lata w Ząbkach 2019-09-07 kultura 

141 Amatorska Liga Siatkówki Drużyn Mieszanych Tłuszcz 2019 2019-10-05-2019-12-14 sport 

142 
Piknik Militarno-Patriotyczny z widowiskiem historycznym 

"Zrzut Cichociemnych ‒ Zapora 2019" 
2019-09-14 kultura 

143 
II Powiatowo-Gminne Manewry Patriotyczne Leśniakowizna - 

Ossów 2019 
2019-10-08 kultura 

144 I Festiwal Biegowy 2019-10-19-2019-10-20 sport 

145 Nocna Liga Halowa 2019-12-02-2019-12-15 sport 

146 
Patrycja Bereznowska ‒ ja i moja droga do Badwater 

Ultramarathon 
2019-10-15 sport 

147 Międzynarodowy Zlot Niepodległości 2019-11-08-2019-11-11 kultura 

148 
100. rocznica Cudu nad Wisłą upowszechnianie wiedzy o 

Cudzie nad Wisłą 
2019-10-01-2019-12-31 kultura 

149 Bieg Hubala 2019-09-29 sport 

150 
Turniej Unihokeja z okazji Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę 
2019-11-11 sport 

151 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2019-10-19 kultura 

152 
Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Wokalny "Tradycja 

Słowem Opisana" 
2019-11-14 kultura 

153 II Konkurs Pieśni Patriotycznej "Dla Niepodległej" 2019-11-19 kultura 

154 
Wykus 2019 - IV Marszobieg pamięci Żołnierzy Armii 

Krajowej z udziałem I LO PUL w Wołominie 
2019-09-28 kultura 

155 Człowiek Roku 2019 - Stanisław Moniuszko 2019-12-05 kultura 

156 
XVII Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci "Wszystkie 

Anioły Małej Ani" 
2019-10-27 kultura 

157 
Koncert dziękczynny z okazji Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości ‒ "W Duchu Niepodległej" 
2019-11-10 kultura 

158 Hanowerski Festiwal Kultury pt. "Dźwięki, które łączą" 2019-12-13-2019-12-15 kultura 

159 Spotkanie Wigilijne WUTW, koncert Światło nad Betlejem" 2019-12-12 kultura 

160 XIX Dni Nauki 2019-12-05-2019-12-06 kultura 

161 Akcja "Świąteczna Paczka" 2019-12-27-2019-12-30 kultura 

162 Puchar Europy Kadetów w szabli kobiet i mężczyzn 2019-12-13-2019-12-15 sport 

163 
V Zawody Smoczych Łodzi w Ząbkach o Puchar Starosty 

Wołomińskiego 
2019-12-08 sport 
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Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie 

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie jest samorządową instytucją 

kultury, która uczestniczy w kreowaniu i realizowaniu polityki kulturalnej Powiatu 

Wołomińskiego. Misją placówki jest wszechstronna, wielokierunkowa działalność kulturalna, 

edukacyjna i społeczna. Instytucja organizuje, współorganizuje i realizuje szereg różnorodnych 

działań kulturalno-artystycznych z zakresu sztuk muzycznych, teatralnych i plastycznych. 

Strategia działalności Centrum zakłada dwutorowość, to znaczy animowanie 

i popularyzowanie lokalnej, amatorskiej działalności artystycznej oraz upowszechnianie 

kultury i sztuki tworzonej przez profesjonalnych i uznanych twórców. 

Ideą Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości jest organizowanie wydarzeń 

skierowanych do wszystkich grup wiekowych, aby przybliżyć i ułatwić mieszkańcom powiatu 

wołomińskiego dostęp do kultury. Zadaniem placówki jest zapoznanie odbiorców z różnymi 

dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy i ciekawy sposób zagospodarować czas, 

a także energię dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących powiat wołomiński. 

Oprócz szerokiej oferty artystycznej, instytucja posiada w swojej ofercie kilkanaście 

edukacyjnych warsztatów tematycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Instytucja 

dysponuje również ciekawymi zbiorami etnograficznymi, które dokumentują dawny folklor 

ziemi wołomińskiej. Ponadto, przy Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości działa 

Kapela Ludowa Mazowszanie oraz Orkiestra Powiatu Wołomińskiego. Formacje biorą udział 

w różnorodnych festiwalach i konkursach i przeglądach promując powiat wołomiński również 

poza jego granicami. 

 

Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie 

Wernisaż wystawy „Ceramika NOWA” - 17.01.2019 r. 

Wystawa przedstawiała dzieła 25 twórców – studentów, absolwentów oraz dydaktyków 

pracowni ceramicznej działającej na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Wśród nich znalazła 

się również inicjatorka tego wydarzenia Wanda Wolf, lokalna artystka, która prowadzi swoją 

pracownię ceramiczną w Nowych Ręczjach. 

Wernisaż wystawy malarstwa Kazimierza Kubacza – 24.02.2019 r. 

Kazimierz Kubacz jest mieszkańcem Wołomina. Od wielu lat zajmuje się malarstwem 

teatralnym oraz sztalugowym. Zazwyczaj tworzy w technice olejnej. Maluje pejzaże, weduty, 

martwe natury i kompozycje kwiatowe. Artysta chętnie utrwala krajobrazy i ciekawą 

architekturę powiatu wołomińskiego. 

Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Nogi – 24.03.2019 r. 

Jolanta Noga specjalizuje się w technice olejnej i pastelowej. Związana jest z Pracownią 

Malarską Jacka Bukowskiego. Jej obrazy znajdują się w Domu Carla i Gerharda Hauptmannów. 

Na ekspozycji znalazły się prace wykonane w przeciągu ostatnich 10 lat. Większość dzieł, to 

abstrakcje pełne emocji takich jak: gniew, agresja, spokój czy i harmonia. 

Wernisaż wystawy Katarzyny Listwon „Chwalcie łąki umajone” – 28.04.2019 r. 

Wystawa prezentowała cykl obrazów przedstawiających kurpiowskie kapliczki maryjne 

wykonane metodą kolażu połączonego z akwarelą. Prace zostały wykonane przez marecką 

malarkę, ilustratorkę i nauczycielkę plastyki – Katarzynę Listwon, absolwentkę Wydziału 

Malarstwa ASP w Warszawie. Jest artystką tworzącą poza marginesem sztuki współczesnej, 
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idzie własną drogą szukając czasem wytchnienia w tradycji sztuki europejskiej oraz polskiej 

ludowości. 

Wernisaż wystawy Wiktora Gajdy, Ewy Michalskiej-Gawron, Piotra Gawrona i Grzegorza 

Witka „Rzeźba i rzeźba” – 09.06.2019 r. 

Wszystkich twórców łączą ze sobą ich powiązania z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. 

To co ich różni, to tematyka, stylistyka, technika oraz materiały z jakich tworzą swoje rzeźby. 

Wiktor Gajda zajmuje się rzeźbą figuratywną, Grzegorz Witek tworzy rzeźby o ludziach, życiu 

i przemijaniu, drewniane rzeźby Ewy Michalskiej-Gawron charakteryzują się biżuteryjnym 

wdziękiem i elegancją, natomiast prace Piotra Gawrona, który uchodzi za jednego z twórców 

rzeźbiarskiej satyry nacechowane są prostotą oraz niezwykle głębokim odzwierciedleniem 

emocji i zaangażowania.  

Wernisaż wystawy XIII Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego – 

23.11.2019 r. 

Pierwszy plener w Kuligowie zorganizowany przez Wojciecha Urmanowskiego odbył się 

w 2008 roku. Na przestrzeni lat to lokalne przedsięwzięcie przekształciło się w wydarzenie 

o charakterze międzynarodowym. Wśród artystów biorących udział w plenerach byli malarze, 

rzeźbiarze, kowale, architekci i fotograficy pochodzący z Europy Środkowej. Podczas 

wernisażu zagrała Kapela Ludowa Mazowszanie. 

Koncerty i widowiska  

Koncert zespołu Pineapple Band – 24.02.2019 r. 

Zespół zagrał w składzie: Beata Orbik, Paweł Wolski-Rzewuski, Robert Skrzypiec, Łukasz 

Biliński. Publiczność miała przyjemność wysłuchać znanych utworów w jazzowych 

aranżacjach. Koncert odbył się bezpośrednio po wernisażu wystawy malarstwa Kazimierza 

Kubacza. 

Koncert zespołu Burónka – 24.03.2019 r. 

Zespół powstał z fascynacji przepiękną, archaiczną muzyką Kurpi Zielonych. Muzycy 

opowiadają tę muzykę na nowo uwspółcześnionym językiem, zwykle bardziej zrozumiałym 

dla ludzi wyrosłych w kulturze miejskiej. Za sugestywne przekazanie charakteru pieśni 

kurpiowskich zespół otrzymał II nagrodę podczas Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja 

2017, a także nagrodę publiczności „Burza Braw”. Koncert był poprzedzony wernisażem 

malarstwa Jolanty Nogi. 

Koncert pieśni wielkopostnych - improwizacje Pawła Odoszewskiego – 04.04.2019 r.  

Improwizacje na temat pieśni pasyjnych to propozycja zatrzymania się nad bogactwem 

wielkopostnych tradycyjnych pieśni kościelnych, które zyskały nowe, uwspółcześnione 

aranżacje. Projekt wykonany został w obsadzie solistki oraz kwintetu jazzowego natomiast 

prologi słowne miały za zadanie wprowadzenie słuchacza w nowe treści oraz nieść 

intelektualne uzupełnienie widowiska, dzięki czemu jego odbiór mógł być jeszcze pełniejszy. 

Koncert Adama Struga i Hipolita Woźniaka – 28.04.2019 r.  

Koncert odbył się po wernisażu wystawy „Chwalcie łąki umajone” Katarzyny Listwon.  

Adam Strug wykonał nabożne i świeckie pieśni z Puszczy Zielonej, akompaniował mu na lirze 

Hipolit Woźniak – gitarzysta, kompozytor, instrumentalista.  
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Widowisko obrzędowe Wesele kurpiowskie – 02.06.2019 r.  

Zespół folklorystyczny "Podsybka kurpiowska" i KGW z Łęgu Przedmiejskiego przedstawili 

obrzęd wesela na Kurpiach Zielonych. Widowisko przybliżyło najważniejsze elementy tego 

wydarzenia, począwszy od zmówin, poprzez przeprosiny, błogosławieństwo, wesele, oczepiny, 

pożegnanie młodej z wiankiem. Obrzędom towarzyszyły przyśpiewki, przemowy i tańce. 

Koncert Libelid – 09.06.2019 r.  

Libelid to cykl pieśni miłosnych w języku jidysz opracowanych przez Olę Bilińską 

z towarzystwem zespołu doświadczonych muzyków z Gdańska, Warszawy i Sejn. 

Utwory zaprezentowane przez artystów ukazują różne oblicza i odcienie miłości. W tekstach 

znajdują się wątki z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływała na życie uczuciowe 

i rodzinne członków tej społeczności. Dzięki zjawiskowym interpretacjom autorki melodie 

zyskały uniwersalny i bardzo współczesny wymiar. 

Koncert piosenek dwudziestolecia międzywojennego – 27.10.2019 r.  

Był to pierwszy koncert z cyklu „Muzycznych Wojaży”, który zakończył się olbrzymim 

sukcesem. 

Czasy dwudziestolecia międzywojennego to niewątpliwie istna skarbnica, jeśli chodzi o polską 

muzykę. Piosenki powstałe w tamtym okresie wiązały się ściśle z teatrem albo filmem. Dzięki 

temu powstały szlagiery, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki 

Podczas koncertu publiczność przeniosła się w czasie do lat 20. i 30. wspólnie śpiewając 

piosenkę: ,,Powróćmy jak za dawnych lat", gdzie na parkietach królowało ,,Tango Milonga", 

a kobieta ‒ ONA czekała na ,,Odrobinę szczęścia w miłości", choć ON przyznawał, że ,,Już 

taki ze mnie zimny drań". ONA 

wybaczała, bo przecież ,,Miłość Ci 

wszystko wybaczy”. 

Kameralne miejsca przy stolikach, 

łagodny blask świec, wyśmienite 

ciasto oraz gorące napoje czekały 

na przybyłych gości, którzy dzięki 

zaaranżowanej scenografii mogli 

poczuć klimat międzywojnia. 

We wspaniały okres lat 20. 

wprowadziła publiczność Aurelia 

Sobczak, a w muzyczną podróż 

zabrali: Barbara Droździska oraz 

Marek Ravski. 

W ramach projektu „Muzyczne Wojaże” organizowane będą kolejne koncerty oraz potańcówki, 

podczas których zabierzemy publiczność w sentymentalną podróż do kolejnych epok. 

Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore „Słowem Silna” – 10.11.2019 r.  

Grażyna Łobaszewska to jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek, bez wahania 

porównywana jest do Arethy Franklin czy Billie Holiday. Pisali dla niej i wciąż piszą najlepsi. 

Artystka wystąpiła wraz z formacją Ajagore w składzie: Sławomir Kornas, Maciej Kortas oraz 

Michał Szczeblewski. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć utwory do słów Cypriana Kamila 

Norwida, Adama Asnyka, Jarosława Iwaszkiewicza, Marka Grechuty, Jana Wołka, Andrzeja 

Fot. 19 Koncert 20-lecia międzywojennego 
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Poniedzielskiego, Jacka Cygana, Piotra Bukartyka i Grzegorza Ciechowskiego. Artystka 

zaprezentowała też nowe zaskakujące brzmienia i energetyczne aranżacje z najnowszej płyty 

"Sklejam się" oraz kultowe utwory, takie jak: "Czas nas uczy pogody", "Brzydcy", "Gdybyś". 

Koncert Kapeli Ludowej Mazowszanie – 23.11.2019 r. 

Koncert otworzył wernisaż wystawy Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerów 

Artystycznych „Kuligów 2018”. Członkowie zespołu zaprezentowali się zebranej publiczności 

w rekonstrukcjach tradycyjnego stroju ludowego z naszych okolic. 

Widowisko obrzędowe „Jak Kurpie świętują Boże Narodzenie” – 15.12.2019 r. 

Podczas spektaklu „Jak Kurpie świętują Boże Narodzenie” członkowie Zespołu 

Folklorystycznego Podsybka Kurpiowska oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Łęgu 

Przedmiejskiego zaprezentowali zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe wywodzące się 

z kurpiowszczyzny. Widzowie dowiedzieli się jak dawniej wyglądały przygotowania do świąt, 

wieczerza wigilijna i Boże Narodzenia. Nie zabrakło tradycyjnych kolęd, pastorałek i tańców 

ludowych oraz opowieści i legend związanych z cudem narodzin Zbawiciela w betlejemskiej 

stajence. Podczas występu odbyła się również degustacja przysmaków kurpiowskich 

fafenruchów, placka drożdżowego, kiełbasy i piwa kozicowego. 

Działania promujące powiat 

Kiermasz Wielkanocny ‒ 07.04.2019 r.  

Dwa tygodnie przed Wielkanocą w Fabryczce pojawiło się 41 rękodzielników – amatorów 

z powiatu wołomińskiego. Podczas kiermaszu mieli okazję przede wszystkim zaprezentować 

swój dorobek. Przybyli mieszkańcy mogli zakupić m.in. ozdoby wielkanocne, ale także 

upominki czy obrazy. Wśród bogatego asortymentu znalazły się przedmioty użytkowe 

wykonane z drewna, papierowa wiklina, efektowne kompozycje z żywych roślin i wiele innych. 

W tym roku dodatkową atrakcją podczas kiermaszu były pokazy rękodzieła (quiling, papierowa 

wiklina, szydełko, palmy wielkanocne) oraz warsztaty dla dzieci. 

XIX Powiatowy Rajd Motocykli – 18.05.2019 r.  

Rajd co roku przyciąga miłośników motocykli z powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie 

uczestnicy zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie 

wyruszyli w rajd turystyczny po okolicznych miejscowościach: Wołomin, Ostrówek, Miąse, 

Sulejów, Jadów, odwiedzając najciekawsze miejsca powiatu. 

Pchli Targ ‒ cykl 

Jest to giełda skierowana do osób chcących kupić, sprzedać bądź wymienić używane rzeczy, 

„starocia” (np. ubrania, książki, meble, gazety, antyki, narzędzia, wyposażenie domu, 

instrumenty, dzieła sztuki itp.). Odbywa się w przedostatnią niedzielę miesiąca, w okresie od 

maja do września. 

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku - 15.08.2019 r. 

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń 

w historii Polski. Jest to jedna z największych i najbardziej malowniczych rekonstrukcji 

historycznych na Mazowszu. 

Bitwa nie bez powodu nazywana jest „cudem nad Wisłą”. W czasie wojny polsko-

bolszewickiej Polacy zatrzymali Armię Czerwoną w pochodzie podboju ówczesnego systemu 

imperialistycznego. Polska obroniła swą niepodległość, chroniąc Europę Zachodnią przed 
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komunizmem. Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 co roku przyciąga tysiące widzów – 

miłośników historii, militariów i kawalerii. Tradycyjnie już uroczystości w podwarszawskim 

Ossowie rozpoczęły się od wspólnej modlitwy przy Krzyżu Pamięci ks. Ignacego Skorupki. 

Następnie odsłonięte zostały popiersia śp. ks. Romana Indrzejczyka i śp. Arkadiusza 

Protasiuka. Później odprawiona została uroczysta msza święta oraz Apel Poległych.  

Po części oficjalnej obchodów odbyło się widowisko plenerowe pt. „Rekonstrukcja Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku”.  

Organizatorem widowiska od kilkunastu lat jest Powiat Wołomiński, gminne władze 

samorządowe oraz lokalne stowarzyszenia.  

W 2019 roku PCDiT po raz pierwszy w historii wszystkich wydarzeń otrzymało 

dofinansowanie z Programu Dotacyjnego „Niepodległa 2019” (ze środków Programu 

Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022) w kwocie 80 000,00 zł na zadanie 

pn. „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie”. Dzięki temu w przedsięwzięciu 

wzięło udział około 200 członków z grup rekonstrukcyjnych, w tym odziały konne. Widzowie 

mogli podziwiać nie tylko piechotę ale również kawalerię i repliki pojazdów. 

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. historyczny piknik oraz festyn letni. 

Fot. 20 Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie 
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Powiatowy Jarmark Świąteczny – 14.12.2019 r. 

Podczas Powiatowego Jarmarku Świątecznego swoje wyroby zaprezentowało ponad 

60 lokalnych twórców. Na stoiskach nie zabrakło ręcznie malowanych bombek, ozdób, 

stroików i świątecznych kartek oraz różnorodnego rękodzieła (malarstwo, rzeźba, ceramika, 

biżuteria, decoupage i inne). Można było skosztować i zakupić tradycyjne polskie potrawy 

bożonarodzeniowe oraz produkty ekologiczne. Na odwiedzających Jarmark czekał poczęstunek 

w postaci wigilijnej kapusty z grochem, a także liczne atrakcje: warsztaty bożonarodzeniowe 

dla dzieci, wspólne kolędowanie z Orkiestrą Powiatu Wołomińskiego oraz występ Aleksandry 

Stenckiej (Alexandra Whitewater), która zaprezentowała znane świąteczne utwory. Szkoła 

Podstawowa Specjalna z Radzymina otrzymała nagrodę od Starosty Wołomińskiego Adama 

Lubiaka za najatrakcyjniejsze stoisko. 

W trakcie Jarmarku odbyła się akcja ekologiczna „Choinki za elektrośmieci”. W zamian za 

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny mieszkańcy otrzymywali choinki w doniczkach. 

Orkiestra Powiatu Wołomińskiego  

Od 2019 roku przy Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości działa Orkiestra Powiatu 

Wołomińskiego, której dyrygentem jest Pan Łukasz Wojakowski. Uczestnictwo w Orkiestrze 

umożliwia poszerzenie umiejętności muzycznych, wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz 

aktywnego udziału w życiu kulturalnym. 

Celem Orkiestry jest: 

1) promowanie i reprezentowanie Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości oraz 

Powiatu Wołomińskiego poprzez uczestnictwo w lokalnych, ogólnopolskich oraz 

międzynarodowych przeglądach, konkursach i festiwalach;   

2) upowszechnianie i aktywizacja muzyczna;  

Fot. 19 Powiatowy Jarmark Świąteczny 
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3) poszerzanie wiedzy i umiejętności muzycznych, twórczych oraz artystycznych 

w szczególności  

w środowisku dzieci i młodzieży; 

4) podtrzymywanie więzi społecznych; 

5) uświetnianie uroczystości kulturalnych, patriotycznych i okolicznościowych, 

w organizacji których uczestniczy Centrum.  

Centrum przystosowało przestrzeń do prób i zajęć prowadzonych przez Orkiestrę, a także 

zakupiło instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy i niezbędne wyposażenie. Środki finansowe na 

ten cel zostały przekazane dotacją celową przez Powiat Wołomiński. 

 

Wykaz wydarzeń, koncertów wykonywanych przez Orkiestrę Powiatu Wołomińskiego w 2019 

roku 

19.05.2019 r. – Występ artystyczny podczas Majówki w Pałacu w Chrzęsnem 

15.09.2019 r. – Udział w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Tłuszczu Orkiestra 

zdobyła wyróżnienie 

12.10.2019 r. – Otwarcie strefy aktywności DSP – Zielonka 

11.11.2019 r. – Koncert „W duchu niepodległej” Wołomin parafia Matki 

Boskiej  Częstochowskiej w Wołominie  

8.12.2019 r. – występ podczas finału „Szlachetna paczka” miejsce Powiatowe Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie  

14.12.2019 r. – występ podczas Jarmarku Świątecznego miejsce Powiatowe Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie  

Kapela Ludowa „Mazowszanie” 

Kapela działa przy Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Wykonuje tradycyjną 

muzykę ludową Mazowsza i Polski. W skład zespołu wchodzi 6 artystów. Instrumentarium 

wykorzystywane przez Kapelę to: 2 akordeony, kontrabas, skrzypce. Zespół uczestniczył wielu 

imprezach kulturalnych w środowisku lokalnym (dożynki, festyny, dni miast, święta pieśni) 

oraz regionalnych (przeglądy, festiwale, dni ziem, dożynki diecezjalne, targi ogólnopolskie 

i in.). Repertuar Kapeli obejmuje popularne pieśni ludowe, znane i lubiane w całej Polsce oraz 

pieśni charakterystyczne dla Mazowsza Leśnego. Kapela występuje w regionalnych strojach, 

jakie były charakterystyczne dla okolic Serocka i Radzymina w drugiej połowie XIX w. 

 

Wykaz wydarzeń, koncertów wykonywanych przez Kapelę Ludową „Mazowszanie” 

02.03.2019 r. ‒ koncert dla członków Klubu AA, Powiatowe Centrum Dziedzictwa 

i Twórczości 

03.03.2019 r. ‒ koncert w Klubie Seniora, Wołomin 

24.03.2019 r. ‒ koncert w Domu Opieki, Guzowatka 

27.03.2019 r. ‒ koncert w Gminnym Ośrodku Kultury, Klembów 

29.05.2019 r. ‒ koncert, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Tłuszcz 

12.06.2019 r. ‒ rozpoczęcie prac nad płytą z pieśniami z Mazowsza Leśnego, zanotowanymi  

przez Oskara Kolberga 

09.07.2019 r. ‒ Festiwal Akordeonistów, Łaskarzew 

10.08.2019 r. ‒ Nadbużański Festiwal Folkloru i Kultury w Broku, II miejsce 

10.09.2019 r. ‒ koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Sochaczew 
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15.09.2019 r. ‒ koncert, Festiwal Tradycji Powiśla Maciejowickiego, Maciejowice 

22.09.2019 r. ‒ koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Ostrów Mazowiecka 

03.10.2019 r. ‒ koncert, Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, Lekowo 

23.11.2019 r. ‒ koncert podczas wernisażu wystawy XIII Międzynarodowego Pleneru 

Artystycznego, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 

Działania o charakterze etnograficznym i edukacyjnym 

Warsztaty edukacyjne  

W 2019 roku Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przeprowadziło ok. 

70  warsztatów dla grup szkolnych i przedszkolnych. 

 

Gadki z makatki: zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych. Dzieci poprzez kontakt 

z autentycznymi makatkami poznają ich historię, funkcje oraz techniki wykonywania. 

Z wizytą w domu prapradziadków: 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, które były używane dawniej, same spróbować 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, 

ale i tworzą 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 warsztatów uczestnicy poznają podstawowe rodzaje portretu, 

prezentujemy najsłynniejsze portrety i wspólnie je interpretujemy. Dzieci na podstawie 

dostępnych rekwizytów próbują odtworzyć słynne portrety. 

Dlaczego ludzie malują na murach? Sztuka street artu: przybliżamy uczestnikom historię oraz 

formy występujące w tej dziedzinie sztuki. Wspólnie z uczestnikami zajęć próbujemy określić 

granicę między sztuką uliczną a wandalizmem. 

W malowanej skrzyni – historia i funkcje stroju ludowego: warsztaty mają na celu zapoznanie 

z najpopularniejszymi polskimi strojami ludowymi. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość 

Fot. 20 Leluje, kodry, gwiozdy - lekcja muzealna o wycinance ludowej 
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przymierzenia tradycyjnych ubiorów ludowych, ale także tworzą strój regionalny według 

własnego pomysłu. 

W mitycznym świecie Słowian: podczas zajęć rozmawiamy o warunkach bytowych naszych 

przodków sprzed 1000 lat, dzieci poznają zwyczaje i wierzenia Słowian, a także pierwsze pismo 

jakim się posługiwali.  

Kolory tęczy - barwa w sztuce: warsztat obejmuje zapoznanie z podstawową paletą barw. 

Poprzez różne zabawy dzieci poznają zasady mieszania oraz łączenia kolorów. Odszukują na 

obrazach bary  podstawowe i pochodne. 

Prowadzimy również warsztaty tematyczne w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

Celem zajęć jest przybliżenie dawnych, tradycyjnych zwyczajów i obrzędów.  

Wszystkie warsztaty obejmują także aktywności związane z tematem zajęć, mające na celu 

utrwalenie zdobytej wiedzy. 

Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT 

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez d. Ośrodek Dokumentacji 

Etnograficznej  

i Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości: prace malarskie ukazujące architekturę 

i krajobraz powiatu wołomińskiego, rzeźby autorstwa lokalnych twórców oraz zbiory 

etnograficzne.  

W 2019 roku PCDiT otrzymało od Fundacji Orlen dofinansowanie rozbudowę i modernizację 

stałej wystawy eksponatów architektury ludowej, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych 

i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w.  

 

Inne działania 

 

Działalność Teatru Przy Fabryczce  

05.05.2019 r. ‒ spektakl „Babette”, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 

13.06.2019 r. ‒ spektakl „Pif-Paf! Jesteś Trup”, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 

19.06.2019 r. ‒ spektakl „Pif-Paf! Jesteś Trup”, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 

21.09.2019 r. ‒ spektakl „Zołzy”, II Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida, 

Fabryczka, nagroda publiczności, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 
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Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny 

i Stefana Nasfeterów jest samodzielną 

instytucją kultury prowadzoną przez Powiat 

Wołomiński. Od 2019 roku biblioteka 

funkcjonuje w wyremontowanej siedzibie. 

Służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych mieszkańców 

powiatu, w tym w zakresie wiedzy o regionie, 

dba o sprawne funkcjonowanie sieci 

bibliotecznej i systemu informacyjnego na 

terenie powiatu. Sprawuje nadzór nad 

37 bibliotekami w powiecie: 7 miejskimi, 

5 gminnymi i 25 filiami. Przy bibliotece 

prężnie działa Koło Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich. Prowadzone są 

warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego. Biblioteka posiada bogaty 

księgozbiór naukowy (stan na 31.12.2019 ‒ 50 063 woluminów o wartości 756 693,76 zł.) 

W ofercie znajdują się wydawnictwa popularnonaukowe, beletrystyka, reportaże, biografie, 

literatura dla dzieci, prasa i czasopisma specjalistyczne, płyty z filmami, audiobooki, a także 

książki z dużymi literami dla osób słabowidzących oraz specjalne odtwarzacze książek 

mówionych dla osób starszych i niewidomych. Od stycznia do końca grudnia 2019 r. przybyło 

ogółem 1 279 woluminów na kwotę 45 345,17 zł. oraz 24 szt. audiobooków na kwotę 

1 134,43 zł. Miesięcznie pojawia się w bibliotece około 100 nowości. Zakupu 351 książek na 

kwotę 13 280,00 zł dokonano w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez Bibliotekę Narodową, z dotacji organizatora 

zakupiono 884 książki na kwotę 30 680,46 zł, w ramach środków własnych zakupiono 

44 woluminów na kwotę 1 384,71 zł. W 2019 ze zbiorów biblioteki wycofano z inwentarza 

głównego 7 699 książek (zniszczonych i nieaktualnych) na kwotę 14 677,86 zł. Uzupełnieniem 

zbiorów były prenumerowane czasopisma: 13 tytułów i prasa otrzymywana w darze: 

10 tytułów. Z oferty bibliotecznej korzysta ponad 3 tysiące czytelników, ich liczba stale 

wzrasta. Na koniec grudnia 2019 r., w bibliotece zarejestrowano 11 156 odwiedzin. 

Wypożyczono w ciągu roku 15 279 książek na zewnątrz, 440 woluminów udostępniono na 

miejscu w czytelni, wypożyczono 161 szt. multimediów. Czytelnicy mają możliwość 

zamawiania książek na miejscu, jak również  z domu. Ponadto mogą wykonać w bibliotece 

ksero, wydruk komputerowy oraz skan materiału będącego zbiorem bibliotecznym, skorzystać 

z czytelni i dostępu do komputera. Dużym udogodnieniem dla czytelników jest esemesowa 

informacja o zbliżającym się terminie zwrotu książek. 

Nowoczesna biblioteka, dysponując multimedialną salą konferencyjną oraz przestrzenią 

wystawienniczą, może z powodzeniem łączyć funkcje edukacyjne, kulturalne i społeczne, 

a przede wszystkim budować wspólnotę lokalną, aktywizować ludzi i zachęcać ich do 

kreatywnego podejścia do najbliższego otoczenia. Zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju 

bibliotek zmienia się rola placówki, która nie jest tylko miejscem wypożyczania książek, ale 

przed wszystkim miejscem spotkań.  

Fot. 21 Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny 

i Stefana Nasfeterów 
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Oprócz tradycyjnej funkcji udostępniania książek, biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu 

kulturalnym i społecznym miasta i powiatu: 

˗ organizuje spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne, okolicznościowe wystawy i prezentacje 

zbiorów adresowane do wszystkich grup wiekowych, 

˗ posiada ofertę edukacyjną skierowaną do seniorów: m.in kursy komputerowe, 

˗ realizuje projekty edukacyjno-kulturalne (związane z popularyzacją historii lokalnej 

i animacją czytelnictwa). 

Priorytetem biblioteki w 2019 roku było utworzenie Regionalnej Izby Pamięci "Oaza  

Wspomnień", prace nad tworzeniem archiwum społecznego Wołomina (projekty 

multimedialne związane z historią mówioną), a także wszelkie przedsięwzięcia, które służą 

popularyzacji wiedzy 

o rodzinie Nasfeterów ‒ 

patronów biblioteki 

(biograficzna wystawa 

planszowa, historyczna gra 

miejska, wieczory filmowe 

poświęcone twórczości 

Janusza Nasfetera). Ponadto 

placówka dba o animację 

czytelnictwa w powiecie 

i promocję ambitnej 

literatury współczesnej, 

organizując spotkania 

z pisarkami i pisarzami: 

„Wieczory w bibliotece 

im. Nasfeterów. Literatura współczesna: lokalność i świat”.  

 

 

 

 

Fot. 22 Czytelnia 

Fot. 23 Wypożyczalnia 
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Działalność edukacyjno-kulturalna biblioteki w 2019 roku: 

Projekt edukacyjno-historyczny „Kadry niepodległości. Nasfeterowie” 

Projekt „Kadry niepodległości. Nasfeterowie” zrealizowany został w ramach Programu 

Dotacyjnego „Niepodległa” (ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 

2017-2022 uzyskano dofinansowanie w wysokości 17 000 zł). Prace nad przygotowaniem 

wydarzeń projektowych trwały od maja 2019 r. do października 2019 r. Celem projektu było 

upowszechnienie wśród mieszkańców powiatu wiedzy o patronach biblioteki Helenie i Stefanie 

Nasfeterach. W ramach projektu "Kadry niepodległości. Nasfeterowie" odbyły się dwa 

wydarzenia: 

− Zorganizowana została wystawa planszowa poświęcona patronom biblioteki: 

Helenie i Stefanowi Nasfeterom. Wernisaż 2 października 2019 r. połączony był 

z otwarciem bibliotecznej Regionalnej Izby Pamięci "Oaza wspomnień". Scenariusz 

wystawy opowiada nie tylko o losach patronów biblioteki, ale również uwzględnia tło 

społeczne, polityczne i kulturowe międzywojnia. Zgodnie z przyjętymi założeniami do 

pracy wykorzystano archiwalia, książki, opracowania, liczne teksty źródłowe, 

opowieści oraz fotografie. W szczególny sposób zaakcentowano historię kina "Oaza" 

prowadzonego w latach trzydziestych  przez Stefana Nasfetera w budynku obecnej 

biblioteki. Wystawa jest prezentowana na 7 przenośnych planszach (100 cm x 180 cm). 

Jedna dotyczy przyjazdu Nasfeterów do Wołomina, kolejna pokazuje zmiany na 

obszarze ich majątku, są tam wątki ekologiczne i rezerwat Grabicz. Dalej mamy 

„Przygody pomnika” ‒ niezwykłą historię postumentu "Obrońcom Ojczyzny" 

zbudowanego z okazji 10. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Wystawa porusza wiele 

tematów – modernizację technologiczną, wielokulturowość Wołomina. Jest mowa 

o zagładzie wołomińskiego getta i tragedii wojny. Oddzielna plansza dotyczy 

organizacji społecznych i historii kina w Wołominie. Pojawia się też temat historii 

budynku przy ul. Ogrodowej 1a. Wystawie towarzyszył katalog z opisem historycznych 

Fot. 24 Otwarcie Wystawy planszowej „Kadry niepodległości. 

Nasfeterowie” 
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miejsc Wołomina związanych z działalnością Nasfeterów (300 sztuk). Publikacja jest 

dostępna w bibliotece.  

− Drugim wydarzeniem była gra miejska "Przyjdę..., poznam..., odkryję... wołomiński 

szlak Nasfeterów", przygotowana i zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Historyczno-Edukacyjnym im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich. Gra odbyła się 

5 października 2019 r. Zgodnie z założeniami oparta została na scenariuszu dotyczącym 

lokalnej historii (w punktach animacyjnych można było poznać nie tylko działalność 

Nasfeterów, ale też różne wątki z historii międzywojennego Wołomina). Przeznaczona 

była dla rodzin z dziećmi. Stanowiska animacyjne (5 punktów) obsługiwane były przez 

rekonstruktorów w strojach stylizowanych na lata 20. i 30. Gra odbyła się przede 

wszystkim na terenie tzw. wołomińskiej Starówki, jeden z punktów znajdował się na 

obrzeżach miasta (ul. St. Nasfetera). Drużyny, poznając ważne wydarzenia z biografii 

Nasfeterów, zmierzyły się z takimi zadaniami jak: tworzenie kokard narodowych, 

budowanie domu z epoki międzywojennej, warsztaty kaligrafii oraz wypełnianie 

kadrami taśmy filmowej. Ostatnim etapem gry była biblioteka, która zamieniła się tego 

dnia w artystyczną kawiarnię, gdzie przy dźwiękach gramofonu oczekiwano na wielki 

finał ‒ rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o patronach biblioteki. Nagrodę specjalną grę 

planszową „Dixit” otrzymała najliczniejsza drużyna (18 osób) ‒ reprezentanci 

wołomińskiego Stowarzyszenia Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Szansa”. Wszyscy 

uczestnicy dostali upominki: firmowe torby, notesy i pendrive'y.  

 

Spotkania prezentujące historię lokalną: 

− 13.02.2019 r. ‒ “Kolorowy gość w Oazie”. Wieczór wspomnieniowy z okazji 

osiemdziesiątej rocznicy projekcji filmu “Królewna Śnieżka” Walta Disneya.  

− 06.03.2019 r. ‒ Wykład Marii Balickiej o pierwszych polskich parlamentarzystkach. 

− 21.03.2019 r. Promocja książki Marka Kozłowskiego „Dzieje Kobyłki ‒ Migawki 

Pamięci”.  

− 20.11.2019 r. ‒ Spotkanie z Anną Wojtkowską, autorką książki „Za bramą wiecznego 

spokoju. Zwykli niezwykli związani z ziemią wołomińską”.  

− 25.11.2019 r. ‒ 

uroczyste odsłonięcie 

tablicy upamiętniającej 

nauczycieli ziemi 

wołomińskiej 

zamordowanych 

w latach 1939- 1945.  

− 03.12.2019 r. ‒ Wykład 

Jarosława Stryjka, 

wołomińskiego 

regionalisty, pt.: 

„Dzieje najstarszego 

wołomińskiego 

pomnika”. Fot. 25 Uczestnicy gry miejskiej "Przyjdę..., poznam..., odkryję... 

wołomiński szlak Nasfeterów" 
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Spotkania literackie: 

− 03.04.2019 r. ‒ spotkanie z Emilią Krakowską połączone z promocją książki 

„Aktorzyca” Katarzyny Kaczorowskiej.  

− 22.05.2019 r. ‒ spotkanie z Marią Balicką. Wykład "O Matkach, Mamusiach, 

Mateńkach” ‒ nie tylko  w literaturze”.  

− 05.06.2019 r. ‒ spotkanie z  Teresą Sadowską autorką książki „Zdrowiej Polsko. 

Wierszem o zdrowiu”. 

− 30.10.2019 r. ‒ spotkanie z Romualdem Karasiem, reportażystą, dziennikarzem.  

− 11.12.2019 r. ‒ pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Wieczory w Bibliotece 

im. Nasfeterów. Literatura współczesna: lokalność i świat”. Gościem biblioteki był 

Paweł Pieniążek doświadczony korespondent wojenny, autor książki „Po Kalifacie. 

Nowa wojna w Syrii”. 

Udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich oraz imprezach plenerowych: 

− 02.04.2019 r. ‒ udział biblioteki w obchodach Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu.  

− 07.09.2019 r. ‒ Narodowe czytanie. 

− 05.10.2019 r. ‒ Noc Bibliotek. 

Cykliczne zajęcia z biblioterapii dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjnego „Pulmo”: 

Warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci 

− 05-08.02.2019 r. ‒ warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.  

− 13.04.2019 r. ‒ warsztaty robienia palm wielkanocnych.  

− 20.05.2019 r. ‒ „Jak powstaje książka?” Spotkanie z pisarką Barbarą Szelągowską oraz 

ilustratorką Moniką Jędrychowską.  

Kursy komputerowe dla seniorów 

− Kwiecień, maj, czerwiec 2019 r. 

Promocja Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów jako 

instytucji kultury w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz wydawnictwach: 

1. Publikacja artykułów na temat historii biblioteki: 

− w „Poradniku Bibliotekarza”, 

− w „Roczniku Wołomińskim”. 

2. Realizacja filmu dokumentalnego „Kadry Nasfeterów”. 
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Opieka nad zabytkami i pomnikami 

pamięci. Opieka nad zabytkami, 

pomnikami i miejscami pamięci na 

terenie Powiatu Wołomińskiego 

sprawowana jest przez Wydział 

Edukacji i Kultury. 

24 kwietnia 2019 roku Pałac 

w Chrzęsnem otrzymał prestiżowe 

wyróżnienie w konkursie „Zadbany 

Zabytek”. w kategorii "rewaloryzacja 

przestrzeni kulturowej i krajobrazu 

(w tym założenia dworskie 

i pałacowe)".  

Dyplomy przedstawicielom nagrodzonych i wyróżnionych obiektów wręczyli wiceminister 

kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin 

i dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) Bartosz Skaldawski. 

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest promocja 

opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania 

i zagospodarowania zabytków. 

 

Zadania z zakresu ochrony zabytków i współpracy w tym obszarze z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Warszawie  prowadzone były poprzez m.in.: 

− prowadzenie katalogu zabytków z terenu powiatu wołomińskiego,  

− aktualizację dokumentacji w zakresie zmiany statusu konserwatorskiego zabytkowych 

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

i skreślenia (decyzje, opinie WUOZ), 

− bieżącą opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków należącymi do powiatu 

wołomińskiego (Zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem, LO w Radzyminie), 

− zadania z zakresu ochrony zabytków i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Warszawie, 

− prowadzenie katalogu zabytków z terenu powiatu wołomińskiego – aktualizacja, 

− aktualizację dokumentacji w zakresie zmiany statusu konserwatorskiego zabytkowych 

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

WUOZ), 

− wpisy do rejestrów zabytków, 

− wykreślenia z rejestrów zabytków, 

− wyłączenie obiektu z GEZ. 

W okresie wrzesień-grudzień 2019 r. został opracowany Powiatowy Program Opieki nad 

Zabytkami, który uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W listopadzie 2019 r. zakończono i przedłożono sprawozdanie z realizacji projektu 

wpierającego prace o charakterze ratowniczo-konserwatorskim przy zabytkowym parowozie 

w Tłuszczu. W grudniu 2019 r. zostały zrealizowane prace zabezpieczające polegające na 

Fot. 26 Pałac w Chrzęsnem 
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wykonaniu ogrodzenia wokół piwniczki zlokalizowanej na terenie Zespołu Pałacowo-

Parkowego w Chrzęsnem. 

 

3.3.2 Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej 

 

Zarząd Powiatu monitorował działalność Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie  w zakresie poziomu świadczenia usług medycznych, realizacji kontraktu z NFZ, 

a także w zakresie organizacyjnym.  

Działania podjęte w 2019 roku: 

• uruchomiono nowe poradnie specjalistyczne – poradnię chorób wewnętrznych 

i poradnię pediatryczną; 

• zatrudniono 2 lekarzy specjalistów, w zakresie chirurgii ręki, co umożliwi zwiększenie 

kompleksowości udzielanych świadczeń na oddziale; 

• zwiększono ilość operacji endoprotezoplastyki biodra i kolana; 

• rozpoczęto realizację nowego zakresu operacji bariatrycznych polegających na 

zmniejszeniu żołądka u osób otyłych wraz z kompleksową opieką pooperacyjną; 

• połączono oddziały chorób wewnętrznych I i II, co pozwoliło uzyskać lepszy efekt 

organizacyjny w zakresie zarządzania personelem lekarskim i pielęgniarskim; 

• zwiększono dwukrotnie na oddziale Okulistyki realizację operacji zaćmy; 

• zmieniono godziny otwarcia pracowni endoskopowej, w której są wykonywane badania 

gastroskopii i endoskopii, co zwiększyło dostępność dla pacjentów; 

• utworzono pracownię badań USG; 

• zwiększono dostępność do poradni specjalistycznych poprzez zatrudnienie 

dodatkowych lekarzy oraz wydłużenie godzin pracy od 8-20. 

Pozyskano środki w wysokości kwotę 1 837 873 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na 

dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie niezbędnych zadań i zakupów inwestycyjnych 

w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.  W ramach dofinansowania 

zrealizowano wymianę 2 dźwigów osobowych, remont klatki schodowej oraz doposażenie 

oddziałów Szpitalnych  w sprzęt specjalistyczny:  

− Ginekologia – aparat usg wraz z głowicami;  

− Blok Operacyjny – insuflator wraz z wyposażeniem – stół operacyjny do zabiegów 

bariatrycznych; 

− Okulistyka – Aparat Angio OCT, 

− OIT – Respirator; 

− Chirurgia – chirurgiczny Laser CO2; 

− Poradnia Kardiologiczna – Aparat do prób wysiłkowych z oprogramowaniem. 
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Dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala w Wołominie pozyskano środki z Fundacji 

PZU S.A., z których zakupiono sprzęt specjalistyczny:  

− Infant Flow - aparat służący do nieinwazyjnego wsparcia oddechowego zarówno  

u wcześniaków jak i u noworodków donoszonych; 

− Pulsoksymetry (4 szt.) do monitorowania podstawowych parametrów życiowych  

u noworodka; 

− Bilirubinometry (2 szt.) aparat służący do nieinwazyjnego, przezskórnego pomiaru 

poziomu bilirubiny we krwi. 

Przygotowano i złożono wniosek wieloletni na lata 2021-2023 o dotację z rezerwy celowej 

budżetu Państwa na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz  

z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie”. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i przekazany do zaopiniowania do Ministerstwa 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo wskazało, że  kwota środków rezerwy celowej 

budżetu Państwa ujęta w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. nie pozwala na zaciąganie 

nowych zobowiązań w zakresie dofinansowania zadań własnych JST od 2020 roku. 

Zaproponowano  ubieganie się o dofinansowanie w kolejnych latach. 

W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej we współpracy ze Szpitalem Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zrealizowano program pn.  „Profilaktyka nadwagi 

i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40 roku życia”. Program profilaktyczny realizowano 

w okresie od lutego do grudnia 2019 r. w Gabinecie Promocji Zdrowia. W ramach programu 

Fot. 27 Zadania zrealizowane w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa 
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odbyło się 30 spotkań z dietetykiem oraz pielęgniarką specjalistką w zakresie edukacji 

i promocji zdrowia. Łącznie udzielono 194 porady dietetyczne dla: 162 dziewcząt/kobiet 

i 32 chłopców/mężczyzn, z pośród których 127 osób dalej kontynuowało wizytę. Pacjenci mieli 

możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych (w grupach rówieśniczych 3-4 osobowych) 

prowadzonych z użyciem dostępnych sprzętów: piłek, materacy, rowerów stacjonarnych, 

drabinek itp. Problematyka otyłości poruszana była również podczas akcji zdrowotnych „Białe 

Soboty”, w trakcie których udzielono łącznie 61 porad dietetyka oraz zmierzono tkankę 

tłuszczową, mięśniową i zawartość wody w organizmie i obliczono wskaźnik BMI u 125 osób. 

Spośród uczestników akcji zdrowotnych 20 osób zostało skierowanych do udziału w programie 

i w ramach programu kontynuowało spotkania z dietetykiem. 

Koordynowano realizację przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

zdrowotnych akcji profilaktycznych pod hasłem „Biała Sobota”. Od marca do listopada 

zorganizowano dla mieszkańców powiatu wołomińskiego: 

• 3 akcje pod hasłem „Profilaktyka udarów, zawałów i chorób nowotworowych”: 

• 2 akcje pod hasłem „Profilaktyka krzywicy, astmy, nadwagi oraz wad postawy 

u dzieci”, 

Zorganizowano 2 akcje profilaktyczne – „profilaktyka chorób układu kostnego” – badanie 

poziomu witaminy D 3 – przebadano ponad 600 osób. Z przeprowadzonej analizy wynika 

niepokojące stwierdzenie, że bardzo duża liczba badanych ma poziom witaminy D  poniżej 

normy. Pomimo słonecznego lata u około 100 badanych osób wyniki były alarmujące. 

Wszystkim, zbadanym osobom udzielono porad i wskazówek do dalszego postępowania, m.in. 

wskazano na suplementację witaminą D oraz konsultację u lekarza POZ.  

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 zorganizowanych akcji udzielono 

łącznie 1 900 porad specjalistycznych, w tym 584 porady lekarskie. W ramach wizyt 

u specjalistów wykonano 335 badań – echo serca, doppler tętnic szyjnych, spirometrii, ekg, 

badanie składu ciała oraz 56 porad dietetyka. Wykonano 324 badania tj. pomiar poziomu cukru 

z palca, ciśnienie krwi, ważenie i obliczanie wskaźnika BMI. 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: Radzymina 25 % Kobyłki 20%, Zielonki 15%, Ząbek 15 %, 

Tłuszcza 15 %, Marek 15%, Jadowa 10%. Klembowa 5 % i Poświętnego 5% oraz Strachówki 

2 %. Szacuje się, że w Akcjach Zdrowotnych udział wzięło około 2 tys. osób. 

Koordynowano realizację przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

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, lipcu i we wrześniu 2019 r. W czasie badań okulistycznych 

ukierunkowanych na diagnostykę jaskry przebadano łącznie 264 osoby w przedziale 
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wiekowym 50-85 lat. Wykonano 60 badań specjalistycznych OCT mających na celu 

potwierdzenie, bądź wykluczenie schorzenia. Zalecono u 11 pacjentów pogłębienie diagnostyki 

w kierunku potwierdzenia jaskry. Stwierdzono zaćmę u 11 pacjentów, 65 osób skierowano do 

poradni okulistycznej celem kontroli w przeciągu 6-12 miesięcy z powodu podwyższonego 

ciśnienia w gałkach ocznych. Retinopatię cukrzycową stwierdzono u 6 osób.  

Koordynowano realizację przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

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 marzec-listopad 2019 r. Podczas 5 akcji przebadano łącznie 400 osób zamieszkałych 

na terenie Powiatu Wołomińskiego. Badanie densytometryczne poprzedzone było wywiadem 

zdrowotnym oraz pomiarami wzrostu i masy ciała. Podczas 5 akcji dostępny był lekarz 

specjalista, który konsultował wyniki badań odbiegające od normy. Lekarz udzielił łącznie 

90 porad. Pacjenci uzyskali zalecenia co do wzbogacenia 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 20 przypadków 

osteoporozy i 77 przypadków osteopenii. Pacjenci ze świeżo zdiagnozowaną chorobą zostali 

skierowani do Poradni Leczenia Osteoporozy. 

Koordynowano realizację przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

„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 339 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 Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej  

w Ostrówku. 

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej organizuje i prowadzi działalność 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie.  Działania 

Zespołu obejmują prowadzenie spraw z zakresu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, 

stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji i kart 

parkingowych. Bezpośrednia obsługa interesantów Powiatowego Zespołu w zakresie 

przyjmowania ww. wniosków, wydawania decyzji, kart parkingowych, legitymacji oraz innej 

dokumentacji niezbędnej w procesie. Obsługa/prowadzenie spraw odbywa się 

w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. Do 

zadań Wydziału należy również organizowanie posiedzeń i obsługa komisji orzeczniczych 

(w 2019 r. odbyło się 231 posiedzeń składu orzekającego, w trakcie których rozpatrzono 2 799 

wniosków). W 2019 roku w skład Zespołu wchodziło 44 członków w tym: 14 lekarzy, 

10 psychologów, 8 pracowników socjalnych, 6 doradców zawodowych oraz 4 pedagogów. 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zostanie utworzone na terenie zakupionej w 2019 roku 

przez Powiat Wołomiński nieruchomości zabudowanej w Kobyłce, będzie stanowiło 

wydzieloną część w całym kompleksie zarówno w części zabudowanej jak też w części 
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zakupionych działek. Centrum będzie dostosowane do potrzeb osób z różną 

niepełnosprawnością, z zapewnieniem dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych 

i socjalno-bytowych wraz z przestrzenią komunikacyjną i otoczeniem. Organizacja Centrum 

oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnią w szczególności wolność, 

intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników oraz stopień ich fizycznej 

i psychicznej sprawności. Centrum będzie funkcjonowało w sposób zapewniający właściwy 

zakres usług, zgodny z określonymi wskazaniami, w oparciu o indywidualne potrzeby jego 

uczestników. Z usług Centrum będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu wołomińskiego, 

dorosłe osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym bez 

względu na rodzaj niepełnosprawności, którym przyznano świadczenie na podstawie decyzji 

administracyjnej. Centrum będzie prowadzić działalność całodobowego pobytu oraz pobytu 

dziennego. Centrum będzie funkcjonowało przez cały rok, we wszystkie dni robocze i święta 

w systemie całodobowym oraz co najmniej 8 godzin dziennie w przypadku dziennego pobytu, 

w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W uzasadnionych 

przypadkach ilość dni i godzin funkcjonowania Centrum można będzie dostosować do 

lokalnych potrzeb. Centrum może świadczyć dodatkowo usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie dla osób wymagających 

całodobowej opieki oraz osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. Usługami 

opiekuńczymi świadczonymi na rzecz społeczności lokalnej są w szczególności: organizacja 

czasu wolnego, umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych 

i wspierających ruchowo oraz inne usługi świadczone przez Centrum. 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie prowadziło usługi: 

− pobyt całodobowy do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia max. do 6 miesięcy 

pobytu stałego dla 10 uczestników; 

− pobyt dzienny dla 30 osób z różną niepełnosprawnością. Centrum otwarte będzie 

od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00. 

Możliwy będzie pobyt również w weekend i dni świąteczne oraz ustalenie indywidualnych 

godzin pobytu. Oferta: 

• Profesjonalna opieka. 

• Domowa atmosfera. 

• Indywidualne podejście do uczestników. 

• Rehabilitacja zdrowotna, społeczna, psychologiczna i zawodowa. 

• Terapia indywidualna i grupowa. 

• Aktywne formy spędzania czasu. 

• Atrakcyjne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne. 

• Transport dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

• Wyżywienie ‒ trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) dostosowane do potrzeb 

dietetycznych oraz napoje zimne i gorące w ciągu pobytu. 

• Rehabilitacja w zależności od rodzaju jednostki chorobowej oraz rodzaju 

niepełnosprawności dla uczestników zarówno przebywających w pobycie 

całodobowym i dziennym, Centrum będzie świadczyło usługi rehabilitacyjne w oparciu 

o umowę z podmiotem leczniczym w ramach kontraktu z NFZ. Szeroki zakres 

wszechstronnych i profesjonalnych usług z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. 
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• Pobyt opiekuńczo-rehabilitacyjny ‒ opieka wytchnieniowa dla osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa. 

Kwota zapotrzebowania na środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnoprawnych na dofinasowanie utworzenia Centrum 2 993 191,50 zł. 

3.3.3 Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej oraz poprawa 

powiązań komunikacyjnych 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego administruje 402,998 km dróg powiatowych, w tym 347,534 

km o nawierzchni twardej asfaltowej, 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 przez Zarząd 

Powiatu do realizacji przez pracowników Wydziału Dróg Powiatowych: 

1. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Bolesława Chrobrego w Kobyłce o długości 

750 mb. 

2. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Turze w gm. Poświętne na odcinku 

od granicy Powiatu do Mostu o długości 1 100 mb. 

3. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Myszadła – Podbale w gm. Jadów 

o długości 700 mb. 

4. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Borki w kierunku msc. Jadwisin,  gm. 

Jadów o długości 1 650 mb.  

5. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Jadwisin w gm. Strachówka na 

odcinku od DK w kierunku Borek o długości 1 690 mb. 

6. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Wola Rasztowska przy kościele 

o długości 300 mb. 

7. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Kołaków w gm. Poświętne o długości 

290 mb. 

8. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Józefów w gm. Dąbrówka na 

ul. Klonowej o długości 1  100 mb. 

9. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ul. POW – Mokre w gm. Radzymin 

o długości 1 560 mb. 

10. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Szczepanek w kierunku Międzylesia 

w gm. Tłuszcz o długości 1 200 mb. 
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11. Wykonanie nakładki bitumicznej na 

odcinku Łysobyki – Dzięcioły w gm. 

Tłuszcz o długości 700 mb. 

12. Uzupełnienie nawierzchni w msc. 

Wujówka na odcinku o długości 130 mb. 

13. Wykonanie nakładki bitumicznej na 

odcinku od ul. Żymirskiego do ul. 

Ogrodowej, gm. Klembów o długości 

330 mb. 

14. Wykonanie nakładki bitumicznej 

w miejscowości Borki od ul. Błękitnej 

o długości 760 mb. 

17. Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 

nr 1811W w msc. Kuligów na dwóch 

odcinkach: na wysokości Kościoła oraz placu zabaw o długości 640 mb. 

18. Wykonanie nakładki bitumicznej w msc. Chrzęsne, gm. Tłuszcz o długości 160 mb. 

19. Wykonanie nakładki bitumicznej w msc. Dybów, gm. Radzymin o długości 150 mb. 

20. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Piłsudskiego na wysokości skrzyżowania 

z ul. Powstańców w Ząbkach o długości 60 mb. 

21. Wykonanie nakładki bitumicznej w msc. Starowola, gm. Jadów o długości 820mb. 

22. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Marianów – Dręszew, gm. Dąbrówka 

o długości 800 mb. 

23. Wykonanie nakładki bitumicznej 

w msc. Białki o długości 870 mb. 

24. Wykonanie nakładki bitumicznej na 

odcinku od ul. Weteranów w gm. 

Radzymin na wysokości torów 

kolejowych do granicy z powiatem 

legionowskim o długości 4 520 mb. 

25. Wykonanie nakładki bitumicznej w 

msc. Sitki, gm. Klembów o 

długości 920 mb. 

26. Wykonanie remontu ul. Kazimierza 

Wielkiego w Kobyłce – frezowanie 

nawierzchni, ułożenie warstwy 

wyrównawczej, warstwy ścieralnej, ścieki przykrawężnikowe oraz nakładka bitumiczna 

na odcinku długości 340 mb. 

27. W ramach bieżących remontów wykonano podbudowę z kruszywa gruzobetonowego 

w Myszadłach o powierzchni 5 390 m2. 

28. W ramach bieżących remontów wykonano regulację chodników m.in. w Dobczynie, 

Guzowatce, ul. Batorego w Ząbkach, ul. POW w Radzyminie, ul. Leśna w Słupnie, 

Ręczajach Polskich, w msc. Cisie, ul. Szeroka w Kobyłce, Wróblewskiego 

w Radzyminie, Cięciwa, Łysobyki o łącznej powierzchni 850 m2. 

29. Wyrównano pobocza na odcinku Borki – Ruda o powierzchni 1 800 m2. 

Fot. 28 Wykonana nakładka bitumiczna w msc. Łysobyki-

Dzięcioły 

Fot. 29 wykonana nakładka bitumiczna na ul. 

Weteranów, gm. Radzymin 
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30. Wybudowano przepusty drogowe w msc. Sieraków, Słupno, Jadwisin w łącznej ilości 

6 szt. 

31. Wypełniono ubytki w nawierzchni dróg powiatowych 185 tonami masy „na zimno”, na 

powierzchni 1 850 m2. 

32. Wykonano prace dotyczące zamykania masą zalewową spękań i szwów powstałych na 

drogach powiatowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Wykonano 

prace na długości 21 747 mb. 

33. Wykonano regulację studni zlokalizowanych w chodnikach dróg powiatowych w ilości 

8 szt. 

34. Wykonano regulację krawężników na ul. Wróblewskiego w Radzyminie o powierzchni 

80 mb. 

35. Przełożono 108 m2 zjazdów w pasie dróg powiatowych w miejscowościach: 

Guzowatka, Rżyska, Stare Załubice, parking przy budynku Starostwa Powiatowego 

w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. 

36. 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.  

37. Wykonano remont przepustów drogowych w gm. Radzymin i gm. Jadów. 

38. Wbudowano 50 ton masy bitumicznej na gorąco wyprodukowanej w technologii 

recyklingu dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów bitumicznych 

o powierzchni ok. 500 m2. 

39. Wycięto 87 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach 

powiatowych. 

40. Wykonano prace dotyczące wycinki krzaków wzdłuż dróg powiatowych. Prace 

wykonano na odcinku 27,70 km. 

41. Dla potrzeb poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych ustawiono 

302 mb barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. 

42. Ustawiono bariery typu olsztyńskiego U-12A w msc. Stary Kraszew na odcinku 

długości 42 mb. 

43. Ustawiono bariery U-12 B w ul. Sasina na odcinku długości 20 mb. 

44. Ustawiono ok. 50 szt. słupków U-12C. 

45. Wykonano zamiatanie i oczyszczanie pozimowe ulic o długości 395,83 km. 

46. Wykonano zamiatanie chodników na ul. Poniatowskiego i Szerokiej w Kobyłce,  

ul. Weteranów, Polnej, Szkolnej, Żeromskiego, Sienkiewicza w Radzyminie, Szewnica 

gm. Jadów. 

47. Wykonano oczyszczanie dróg powiatowych w granicach pasa drogowego ze śmieci. 

48. Wykaszano trawę z poboczy, skarp i rowów. 

49. Wykonano koszenie poboczy, rowów i skarp w pasach dróg powiatowych na terenie 

gm. Radzymin. 

50. Wykonano zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne drzew. 
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51. Utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płużenie i posypywanie dróg 

mieszanką piaskowo-solną. W 5 gminach wykonano zadanie własnymi siłami przy 

użyciu sprzętu Powiatu, w pozostałych 7 gminach w formie usługi zleconej. 

52. Wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o łącznej powierzchni 

56 308,69 m2. 

53. Ustawiono nowe i uzupełniono brakujące (zniszczone lub skradzione) znaki drogowe  

w ilości 364 szt. 

54. Oczyszczono 1 397 szt. wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg 

powiatowych. 

55. Oczyszczono 45 szt. studni chłonnych. 

56. Oczyszczono 55 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych. 

57. Oczyszczono 19 szt. separatorów. 

58. Oczyszczono 1 396 m kanałów Ø 200. 

59. Oczyszczono 550 m kanałów Ø 300. 

60. Oczyszczono 210 m kanałów Ø 400. 

61. Oczyszczono 168 m kanałów Ø 500. 

62. Oczyszczono 72 m kanałów Ø 600. 

63. Oczyszczono 130 m kanałów Ø 800. 

64. Oczyszczono 12 m kanałów o przekroju do 2m2. 

65. Oczyszczono 12 m kanałów o przekroju do 4m2. 

66. Wykonano projekty stałej organizacji ruchu dla drogi: 4334W – projekt organizacji 

ruchu lokalizacji i oznakowania przystanków w pasie drogi powiatowej 4334W 

ul. Kolejowej w Lipce, gm. Klembów. 

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku zostały podpisane z Wojewodą 

Mazowieckim 4 umowy o dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych dla zadań 

drogowych:  

1. Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W 

ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce, powiat 

wołomiński”. Kwota dofinansowania 9 129 306,00 zł, z czego wykorzystano  

9 078 589,99 zł. 

 

Fot. 30 Zadania dofinansowane w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych:  

ul. Marecka w Kobyłce  

ul. Szkolna w Słupnie,  
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2. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie 

Poświętne”. Kwota dofinansowania 16 957 690,00 zł.  

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na 

połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin, 

powiat wołomiński”. Przyznana kwota dofinansowania 9 680 897,00 zł.  

4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska 

do skrzyżowania w m. Zwierzyniec”. Kwota dofinansowania 4 443 637,00 zł. 

Inwestycje drogowe 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do 

Niepodległości w Wołominie – Etap II. W ramach zadania wykonano: wymianę 

nawierzchni jezdni wraz z jej konstrukcją, przebudowę istniejących chodników, budowę 

ścieżek rowerowych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę urządzeń 

kolidujących, w tym sieci energetyczne SN i NN oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. 

Koszt  3  485  215,42 zł.  

Fot. 31 Przebudowa ul. Wileńskiej w Wołominie 

ul. Wileńska w Wołominie 
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2. Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego 

do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie, gm. Wołomin. W ramach zadania wykonano: 

budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Reja, wymianę nawierzchni jezdni wraz 

z jej konstrukcją, przebudowę istniejących chodników, budowę ścieżek rowerowych, 

elementy bezpieczeństwa ruchu, przebudowę urządzeń kolidujących w tym sieci 

energetyczne SN i NN oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Koszt 3 167 464,20 zł. 

2. Przebudowa ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania 

z ul. Przyjacielską w Kobyłce. W ramach zadania wykonano: przebudowę skrzyżowania 

ul. Mareckiej i ul. Przyjacielskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej, wymianę 

nawierzchni jezdni wraz z jej konstrukcją, odwodnienie drogi, budowę chodnika 

i przebudowę istniejącego ciągu pieszo rowerowego. Koszt 1 594 217,78 zł. 

3. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki – remont 

nawierzchni drogi na odcinku ok. 1 250 mb. Koszt 1 204 123,71 zł.  

4. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Leśniakowiźnie ‒ budowa sygnalizacji świetlanej wzbudzanej wraz z oświetleniem 

przejścia dla pieszych. Koszt 120 737,93 zł.  

5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin. 

Wykonanie kanalizacji deszczowej na jednym odcinku ok. 200 m ze zrzutem wody do 

rzeki Rządzy. Koszt 172 052,20 zł.  

6. Przebudowa drogi nr 4334W na odcinku od msc. Klembów do msc. Rasztów 

gm. Klembów. W ramach zadania na odcinku 850 mb ustawiono krawężniki, oporniki, 

sfrezowano, skropiono i ułożono nową warstwę ścieralną, pełniono nadzór inwestorki oraz 

zakupiono krawężnik z odwodnieniem. Koszt 611 929,95 zł. 

7. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1811W w msc. Kuligów wykonanie odwodnienia drogi. 

Koszt 59 599,99 zł. 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin – tory kolejowe – Łąki, 

gm. Radzymin. W ramach zadania wykonano frezowanie korekcyjne, skropienie oraz 

ułożono warstwy bitumiczne na łącznej długości 4 520 m. Koszt 1 418 928,00 zł. 

9. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka. W ramach 

zadania wykonano: chodnik, 

odwodnienie, jezdnię z betonu 

asfaltowego, pełnienie 

nadzoru inwestorskiego, 

bariery energochłonne. Koszt 

2 387 291,00 zł. 

10. Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 4304W (ul. Szkolna) w 

Słupnie gm. Radzymin. 

W ramach zadania wykonano 

budowę chodnika i ciągu 

pieszo - rowerowego, nową 

nawierzchnię drogi wraz z jej 

konstrukcją, budowę 
Fot. 32 Przebudowa drogi  w msc. Małopole, gm. Dąbrówka 
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kanalizacji deszczowej, wprowadzono stałą organizację ruchu, przebudowano sieć 

oświetlenia ulicznego. Koszt 3 186 566,70 zł. 

11. Remont drogi powiatowej nr 2206W na odcinku Krawcowizna – Białki, gm. Strachówka. 

Utwardzenie drogi powiatowej kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm na odcinku 

810 mb. Koszt 97 637,40 zł. 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W msc. Białki, gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do 

gruntów rolnych). Wykonanie opornika, skropienie, wykonanie nawierzchni asfaltowej na 

odcinku długości 670 mb. Koszt 437 529,83 zł. 

13. Budowa mostu na drodze powiatowej nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz. W ramach 

zadania wykonano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego wraz z wykonaniem 

regulacji koryta rzeki w obrębie mostu. Koszt 2 613 817,08 zł. 

14. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania  z drogą 

wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie 

Poświętne w tym: 

a) Odcinek 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan–Ręczaje 

Polskie w ramach zadania wykonano roboty ziemne, poszerzenie jezdni w miejscach 

budowy azyli dla pieszych, wykonanie warstwy wiążącej. Koszt 3 060 995,38 zł. 

b) Odcinek 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W ul. Kasprzykiewicza w msc. 

Leśniakowizna, gm. Wołomin na odcinku od km 4+850 do km 6+976 w ramach zadania 

wykonano budowę chodników i zjazdów wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 

jezdni. Koszt 2 137 395,21 zł. 

15. Przebudowa drogi nr 4314W Turów–Leśniakowizna–Majdan, gm. Wołomin, w tym 

budowa kanalizacji deszczowej wraz z ustawieniem krawężników oraz wykonanie 

podbudowy nawierzchni jezdni na odcinku łącznym 4 700 mb. Koszt 5 832 006,15 zł. 

Fot. 33 Przebudowa drogi nr 4314W  

Turów-Leśniakowizna-Majdan 
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Dokumentacje projektowe 

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy  nowego śladu drogi 635 od węzła 

Czarna do skrzyżowania z trasą S8. Projekt obejmuje wykonanie nowego śladu drogi 

wojewódzkiej 635 w tym jezdnie, chodniki, odwodnienie drogi, drogi dojazdowe. 

Koszt 23 838,00 zł. 

2. Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej aktualizację rozbudowy drogi 

powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach. Koszt 45 572,00 zł. 

3. Budowa parkingu przy szkole ‒ ZS Tłuszcz - projekt parkingu na ok. 30 miejsc 

postojowych na powierzchni 800 m2. Koszt 48 500 zł. 

 

Zadania rozpoczęte w roku 2019 

1. Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach 

na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne. W ramach 

wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: 

chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, zatok autobusowych 

i oświetlenia drogi. Koszt 9 840,00 zł. 

2. Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu 

dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz. W ramach wykonywanej dokumentacji 

projektuje się rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 4329W i 4331W 

obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, zatok 

autobusowych. Koszt 11 070,00 zł. 

3. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, 

gm. Radzymin. W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi 

obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, 

przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy.  

4. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów.  

W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą 

wykonanie: chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, przebudowę 

urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Koszt 111 024,00 zł. 

5. Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka. W ramach 

wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: 

chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. 

Koszt 9 840,00 zł. 

6. Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi powiatowej nr 4337W 

ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów. W ramach 

wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę drogi obejmującą wykonanie: 

chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, elementów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. 

Koszt 54 186,42 zł. 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od 

ul. Narutowicza do granic adm. miasta Ząbki. W ramach zadania przewidziano 

wykonanie przebudowy drogi obejmującą: budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu 
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pieszo-rowerowego, nową nawierzchnię jezdni, odwodnienie drogi elementy 

bezpieczeństwa ruchu. Koszt 456 481,56 zł. 

8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1811W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad 

rzeką Rządzą msc. Wolica. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej 

przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową 

nowego, regulację koryta rzeki, doświetlenie obiektu mostowego. 

9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra)- Mokre-

Łosie, gm. Radzymin. W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę 

drogi obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, 

elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę obiektu mostowego, budowę 

kładki pieszo-rowerowej nad rzeką, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem 

rozbudowy. Koszt 101 229,00 zł. 

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W wraz z rozbiórką i budową 2 mostów w msc. 

Borzymy gm. Jadów. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano 

wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulacje 

koryta rowów melioracyjnych, doświetlenie obiektu mostowego.  

11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz. W ramach wykonywanej 

dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu 

mostowego wraz z budową nowego, regulacje koryta rzeki, doświetlenie obiektu 

mostowego.  

12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 10 gm. Radzymin. W ramach wykonywanej 

dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu 

mostowego wraz z budową nowego,  doświetlenie obiektu mostowego, przebudowę 

odcinka drogi.  

13. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4302W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad 

rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin. W ramach wykonywanej dokumentacji 

projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z 

budową nowego,  doświetlenie obiektu mostowego.  

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów. W ramach 

wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki 

istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego,  doświetlenie obiektu 

mostowego.  

15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki-Górki gm. Poświętne. W ramach 

wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki 

istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego,  doświetlenie obiektu 

mostowego.  

16. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka 

do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka. Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek drogi 

powiatowej nr 4352W od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej 

w Kobyłce, tj. odcinek ok. 1,3-1,4 km (długość drogi) wraz z  odcinkiem (ew. odcinki) 
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niezbędnym do wykonania zrzutu wody z projektowanej kanalizacji deszczowej, 

dodatkowo wykonanie podziału nieruchomości. Koszt 43 418,00 zł.  

17. Projekt budowy chodnika  i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania 

z drogą  wojewódzką 636, gm. Klembów. Zakres opracowania projektu obejmuje 

odcinek drogi powiatowej nr 4335W od okolic działki nr 50 tj. 550-600 mb., dodatkowo 

podział nieruchomości. Koszt 23 062,50 zł. 

18. Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz. Zakres opracowania projektu obejmuje 

odcinek drogi powiatowej nr 4320W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 

w Kozłach do granicy gm. Tłuszcz z gminą Dąbrówka, tj. odcinek ok. 0,8 km, 

dodatkowo wykonano podziały działek. Koszt 24 538,80 zł. 

19. Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz. Zakres 

opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, 

wykonawczej i kosztorysowej dot.  przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej 

nr 4329W na odcinku ul. Perłowej od skrzyżowania z ulicą Sasanki do skrzyżowania 

ulicy Perłowej z ulicą Irysową (ze skrzyżowaniem)  w msc. Pólko gm. Tłuszcz. Koszt 

26 455,00 zł. 

20. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza 

Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego oraz na odcinku  ul.  Starej w Kobyłce – zakres 

opracowania obejmuje wykonanie  dokumentacji projektowej  dla drogi powiatowej 

nr 4308W na odcinku od skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Radzymińską 

do skrzyżowania ulicy Starej z ulicą Poziomkową gm. Radzymin. odcinek ok 4 080 mb. 

Koszty 33 600,00 zł. 

21. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka – zakres 

opracowania obejmuje odcinek km  0+053,00 do 0+560,00 polegający na budowie 

chodnika z zatokami autobusowymi w pasie drogi powiatowej.  

22. Projekt techniczny przebudowy  ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. 

Tłuszcz – zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi 

wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Koszt 4 920,00 zł. 

23. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na 

odcinku Ruda (działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin. Wykonanie 

dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 2 400 mb. Koszt 

19 680,00 zł.  

24. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W 

w msc.  Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin Zakres opracowania obejmuje odcinek Ruda 

-Rejentówka od końca opracowania TMP (od działki 298/2 w Rudzie do końca terenu 

zabudowanego w Rejentówce ok 2,3 km. Koszt 39 360,00 zł. 

25. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do msc. Ręczaje Polskie w gminie Poświętne. 

W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od 

drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 

4+863,38 obejmującą: przebudowę istniejących chodników, budowę ciągu pieszo-

rowerowego, wymianę nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, zjazdów 
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i oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie stałej organizacji 

ruchu.  

26. Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów w ramach zadania wykonano nową konstrukcję 

nawierzchni drogi, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci 

teletechniczne i energetyczne, wodociągowe wraz z robotami towarzyszącymi. Koszt 

950 000,00 zł. 

27. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328W od 

drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. 

Strachówka. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek 

o długości ok. 5 000 mb, w tym wzmocnienie nawierzchni, ciąg pieszo-jezdny, 

odwodnienie, przebudowa kolizji. Koszt 45 000,00 zł. 

28. Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k. Chrzęsnego) gm. Jadów. 

Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 

2 100 mb, w tym wzmocnienie istniejącej nawierzchni w formie nakładki, chodnik /ciąg 

pieszo-jezdny, odwodnienie. Koszt 24 477,00 zł. 

29. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na odcinku Postoliska-Chrzęsne, gm. 

Tłuszcz. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości 

ok 2 200 mb, w tym wzmocnienie istniejącej nawierzchni w formie nakładki, chodnik/ 

ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, mapy podziałowe. Koszt 115 620,00 zł. 

30. Projekt ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od 

msc. Rżyska do msc. St. Kraszew, gm. Klembów. Zakres opracowywanej dokumentacji 

technicznej obejmuje odcinek o długości 2 685 mb., na którym zostanie wykonana 

regulacja pasa drogowego, chodnik/ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, nakładka 

bitumiczna, mapy podziałowe. Koszt 65 436,00 zł. 

31. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą 

powiatową 4343W w msc. Zawiszyn gmina Jadów. Zakres opracowywanej 

dokumentacji technicznej obejmuje przebudowę skrzyżowania na czterowlotowe, 

budowę chodnika, budowę odwodnienia drogi. Koszt 46 351,00 zł. 

32. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4337 na 

odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew. Zakres 

opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 2 000 mb. 

W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni 

poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ścieżka rowerowa/ciąg 

pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Koszt 13 500,00 zł. 

33. Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska 

ul. Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz. Zakres 

opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 200 mb. 

W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni 

poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, kładka pieszo-rowerowa, odwodnienie. 

Koszt 50 000,00 zł. 

34. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Batorego w ciągu drogi 

powiatowej 4363W na odcinku od granicy Powiatu Wołomińskiego do 

ul. Wyspiańskiego oraz zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Batorego i Wyspiańskiego. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje 
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odcinek o długości około 1 150 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: 

chodnik/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-jezdny, sygnalizacja świetlna. Koszt 

6 500,00 zł. 

35. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach. Zakres 

opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 

1 500 mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej 

nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ścieżka 

rowerowa/ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów.  

36. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska  

do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin. W ramach zadania wykonane 

zostaną ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie, jezdnia z betonu asfaltowego, 

dokumentacja geotechniczna. Koszty 2 743 890,42 zł. 

37. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na 

połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. 

W ramach zadania wykonane zostaną ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie, 

nawierzchnia, przebudowa kolidujących mediów, nadzór inwestorski, mapy 

podziałowe. Koszt 370 085,00 zł. 

38. Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin 

w ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy 

drogi powiatowej nr 4303W obejmującej wykonanie budowy ciągu pieszo-

rowerowego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowej nawierzchni drogi 

oraz odwodnienie w postaci rowów przydrożnych oraz przewidziano przebudowę 

urządzeń sieci elektrycznych, teletechnicznych, mapy podziałowe. Koszt 100 430,00 zł. 

39. Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej nr 4314W 

w Ossowie. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej drogę dojazdową wraz 

z parkingami, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie. 

40. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach.  

41. Koncepcja i dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wykonanie koncepcji budowy parkingu, 

opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę zakładającej 

budowę parkingu na około 130 miejsc parkingowych położonych w granicach 

istniejącego parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, konstrukcją nawierzchni 

i stałą organizacją ruchu. Koszt 20 000,00 zł. 

42. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach. Zakres 

opracowania obejmuje odcinek 1 500 mb, w tym wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nowej nawierzchni wraz 

z przebudową urządzeń sieci. W 2019 r. wydatkowano 6 150,00 zł. 

43. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie 

Poświętne w ramach zadania przewiduje się rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W na 

odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w Majdanie od km 0+000,00 do km 

4+863,38 w m. Turów, Ossów, Leśniakowizna, gm. Wołomin.  
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Tabela 33 Długość wybudowanych chodników oraz ścieżek rowerowych 

Rodzaj wybudowanej 

infrastruktury 
2018 2019 

Chodnik [mb] 5 598,5 9 316,53 

Ścieżka rowerowa [mb] 535 6 171* 

* ścieżka o długości 4617 mb przy ul. Weteranów w Radzyminie, została wybudowana przez 

gminę Radzymin z finansowym wsparciem Powiatu Wołomińskiego w kwocie 1 100 000 zł  

Zakup sprzętu 

1. Zakup wycinarki włazów w nawierzchni asfaltowej HOLECUT za kwotę 52 336,50 zł. 

2. Zakup pługa śnieżnego PO97D za kwotę 23 370 zł. 

3. Zakup młota wyburzeniowego HM 1812 na potrzeby bieżącego utrzymania dróg, za kwotę 

7 180,00 zł 

4. Zakup samochodu osobowego DACIA DUSTER do prac kontrolno-terenowych za kwotę 

59 893 zł. 

5. Zakup samochodu ciężarowego „wywrotki” VOLVO VTR3R/VP FM za kwotę 

792 735 zł.  

6. Zakup osobowego samochodu elektrycznego Renault Kangoo Komfort Maxi Comi ZE FP 

za kwotę 150 380,72 zł. 

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 

Fot. 34 samochód ciężarowy - wywrotka 
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Wileńska-Zagościniec na podstawie ważnego biletu okresowego ZTM. Dotychczasowe 

Porozumienie nr 105.2015 z dnia 27.11.2015 r. zawarte zostało na czas określony: od grudnia 

2016 r. do końca grudnia 2019 r. W celu przedłużenia okresu obowiązywania „Wspólnego 

biletu” w dniu 31.12.2019 r. zostało zawarte Porozumienie nr 235.2019 z okresem 

obowiązywania do dnia 31.12.2024 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 2019 r. na mocy Aneksu nr 6 z dnia 23.01.2019 r. koszt funkcjonowania 

oferty Wspólny Bilet na obszarze powiatu w gminach Zielonka, Kobyłka i Wołomin wyniósł 

łącznie 8 265 252 zł.  

W 2019 r. podpisano umowę w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze 

użyteczności publicznej na okres od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  Przewozy zostały 

uruchomione na nowoutworzonej linii komunikacyjnej Radzymin-Klembów-Ostrówek przy 

wsparciu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. Linia  przebiega przez miejscowości: Radzymin-Dybów Kolonia-Stary Kraszew-

Nowy Kraszew-Dobczyn-Pasek-Klembów-Ostrówek. Stawka za wozokilometr wyniosła 

3,04 zł brutto. Kwota uzyskanej  dopłaty z środków Funduszu w 2019 roku wyniosła 16 464 zł. 

Przewozy wykonywano od poniedziałku do piątku oprócz świąt po 5 kursów dziennie.  

W dniu 30 grudnia 2019 roku podpisano kolejną umowę w sprawie realizacji powiatowych 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej dotyczącą kontynuacji przewozów na linii 

komunikacyjnej Radzymin-Klembów-Ostrówek na rok 2020.  

W 2019 roku zostało udzielone zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 

w krajowym transporcie drogowym dla prywatnego przewoźnika na linii komunikacyjnej 

Wołomin-Turze przebiegającej przez miejscowości: Wołomin-Stare Lipiny-Majdan 

Mostówka-Reczaje Polskie-Nowe Ręczaje-Choiny-Poświętne-Wólka Dąbrowicka-Dąbrowica-

Międzyleś-Wola Ręczajska-Wola Cygowska-Jadwiniew-Rojków-Turze. Poza nową linią 

w roku 2019 był wykonywanie regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym  

przez prywatnych przewoźników. 

− Dwóch przewoźników na linii komunikacyjnej relacji Wołomin–Radzymin przebiegającej 

przez miejscowości Radzymin, Ciemne, Czarna, Wołomin. 

− Jednego na linii komunikacyjnej relacji Radzymin-Klembów przebiegającej przez 

miejscowości Radzymin, Dybów Kolonia, Stary Kraszew, Nowy Kraszew, Dobczyn, 

Pasek, Klembów. 

− Jednego na linii komunikacyjnej relacji Wólka Dąbrowicka-Wołomin przebiegającej przez  

miejscowości  Wólka Dąbrowicka, Dąbrowica, Międzyleś,  Międzypole, Szczepanek, Tuł, 

Lipka, Krzywica, Duczki, Wołomin.  

− Jednego na linii komunikacyjnej relacji Wólka Dąbrowicka–Wołomin  przebiegającej 

przez miejscowości Wólka Dąbrowicka, Dąbrowica, Międzyleś,  Międzypole, Szczepanek, 

Karolew, Tuł, Lipka, Krzywica, Grabie Stare, Duczki, Wołomin. 

− Jednego na linii komunikacyjnej relacji Strachówka–Tłuszcz przebiegającej przez 

miejscowości Strachówka, Księżyki, Równe, Krawcowizna, Białki, Kury, Stryjki, 

Dzięcioły, Pólko, Tłuszcz. 

− Jednego na linii komunikacyjnej relacji Wołomin–Strachówka przebiegającej przez 

miejscowości  Wołomin, Duczki, Krzywica, Lipka, Tuł, Miąse, Tłuszcz, Pólko, Dzięcioły, 
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Stryjki, Kury, Białki, Krawcowizna, Równe, Księżyki, Strachówka. 

− Jednego na linii komunikacyjnej Radzymin-Wołomin przez Radzymin-Ciemne-Helenów-

Czarna-Wołomin. 

W ramach Rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 8 303 728,20 zł, 

tj. 99,90% planu: 

− przekazano dotacje w kwocie 8 265 252 zł dla miasta stołecznego Warszawy na 

finansowanie „Wspólnego biletu”, dla mieszkańców Gmin: Wołomin, Kobyłka i Zielonka. 

Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin: Wołomin, Kobyłka i Zielonka. 

Udział gmin w finansowaniu zadania wynosi 7 265 252 zł, tj. 87,49%, 

− finansowano (od września 2019) linię autobusową na trasie Radzymin-Klembów-

Ostrówek w kwocie 38 476,20 zł. 

 

3.3.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie wołomińskim  

W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w roku 2019 

wykonano doświetlenie 15 przejść dla pieszych w gminie Wołomin: ul. Armii Krajowej, 

ul. Gdyńska/ul. Piłsudskiego, Helenów ul. Boryny; gmina Dąbrówka w msc. Cisie; gmina 

Poświętne w msc. Zabraniec i Nowe Ręczaje; gmina Tłuszcz ul. Wiejska, ul. Warszawska 

i w msc. Stryjki przy szkole; gmina Marki ul. Fabryczna; gmina Ząbki ul. Wojska Polskiego 

i ul. Piłsudskiego/ul. Szwoleżerów; gmina Zielonka ul. Lipowa; gmina Radzymin w msc. 

Dybów; gmina Kobyłka ul. Napoleona przy szkole. Koszt 208 842,19 zł. 

 

W roku 2019 zorganizowano 2 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizując 

„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2017-2020 dla Powiatu Wołomińskiego”, przyjętego na XXVIII Sesji przez 

Radę Powiatu w dniu 26.01.2017 r. Komisje odbyły się: 

Fot. 36 Przejście dla pieszych w miejscowości Stryjki  

gm. Tłuszcz 

Fot. 35 Przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Ząbkach 
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− 22.01.2019 r. w sprawie podsumowania roku 2018 w zakresie bezpieczeństwa, 

przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji, przedstawienia planu pracy 

Komisji i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2019 r.,  

− 14.06.2019 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; wypracowania procedury w przypadku konieczności 

stwierdzenia zgonu przez lekarza (w przypadkach innych niż drogowe). 

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zbierał się w dniach: 

− 03-04.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego organizowanego przez Starostę Wołomińskiego o kryptonimie: „MARKI 

2019” w zakresie doskonalenia współdziałania służb, inspekcji i straży w sytuacji 

kryzysowej, koordynacji podejmowanych działań, 

− 23.09.2019 r. w sprawie wycieku substancji ropopochodnej z rurociągu PERN w Gminie 

Tłuszcz w dniu 22.09.2019 r. 

Wydział Zarzadzania Kryzysowego realizował szkolenia wewnętrzne oraz zainicjowane przez 

organy z zakresu Zarządzania Kryzysowego, Obronności oraz Obrony Cywilnej dla Szefów 

OC Gmin, Inspektorów OC, służb, inspekcji i straży m.in.: 

• dwóch pracowników Wydziału odbyło kurs dla operatorów krajowego systemu 

wykrywania skażeń i alarmowania SI-Promień na Akademii Sztuki Wojennej; 

• w dniach: 17.10.2019 r. i 18.11.2019 r. Wydział zorganizował w Areszcie Śledczym 

w Warszawie spotkania prewencyjne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych podległych 

Starostwu Powiatowemu w Wołominie mających na celu dostarczenie informacji 

nt. skutków ryzykownych zachowań oraz uświadomienie odpowiedzialności prawnej 

młodzieży – ilość uczestników 62 osoby; 

• pracownicy Wydziału w dniu 28 maja 2019 r. brali udział w ćwiczeniach taktyczno-

specjalnych RENEGADE/SAREX-19, w ramach treningu wczesnego ostrzegania na ternie 

województwa mazowieckiego; 

• dnia 15.11.2019 r. Wydział przeprowadził całodniowy cykl szkoleń z zakresu obronności, 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego dla pracowników gmin, policji oraz osób 

funkcyjnych i pracowników starostwa odpowiedzialnych za realizację zadań nałożonych 

z w/w zakresu.  Szkolenie zostało poprowadzone przez Zastępcę Komendanta WKU 

Warszawa-Praga oraz Komendanta Formacji Powiatowego Ośrodka Analizy Danych 

i Alarmowania (POADA). Ilość osób która uczestniczyła - 46; 

• w dniu 3.12.2019 r. pracownicy Wydziału uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym 

w 54 Batalionie Lekkiej Piechoty w Zegrzu Południowym, ul. Warszawska 22 w ramach 

projektu „PARASOL”. Ponadto jeden z pracowników WZK przeprowadził wykład 

z zakresu współpracy samorządu z siłami zbrojnymi RP. 
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Tabela 34 Najważniejsze zjawiska/zdarzenia na terenie Powiatu Wołomińskiego w latach 2015-2019 

Lp. Zjawisko/zdarzenie 

Ilość zdarzeń w latach 

2015 2016 2017 2018 2019 

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

wszczęte 

1. Kradzieże samochodów 206 188 157 164 200 

2. Kradzieże z włamaniem 663 485 468 430 496 

3. 
Ogólna wykrywalność wszystkich 

przestępstw 
49,1% 57,1% 59,4% 74,6% 60,52% 

4. Przestępstwa narkotykowe 157 172 187 194 220 

5. 
Przestępstwa 

gospodarcze 

Liczba 573 596 556 563 596 

Wykrywalnoś

ć 
59,5% b/d b/d b/d b/d 

6. Wypadki 
Ogółem 134 122 124 99 88 

W tym zabici 25 24 27 18 22 

7. 
Rozboje i kradzieże na PKP 

w rejonie powiatu 
b/d 217 65 b/d b/d 

 
Przeprowadzone 

działania/zadania 
Ilość przeprowadzonych działań/zadań 

8. 

Przeprowadzone 

działania przez 

służby, inspekcje 

i straże (bez Policji) 

szkolenia 52 41 126 45 73 

wizytacje 127 176 103 78 135 

Kontrole 

i rekontrole 
2 072 2 204 2 736 2 309 2 405 

9. 

Przeprowadzone 

szkolenia w obronie 

cywilnej 

i zarządzaniu 

kryzysowym przez 

powiat i gminy 

Ilość szkoleń 53 61 65 77 64 

Ilość osób 828 861 856 968 584 

10. 

 

Posiedzenia 

Powiatowego 

Zespołu 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Ogółem 4 6 3 4 4 

W tym 

ćwiczenia 
2 2 1 2 1 

11. 

Przeprowadzenie 

szkoleń obronnych 

przez Starostwo 

Ilość szkoleń 3 2 5 2 2 

Ilość osób 51 60 128 19 80 

12 

Zdarzenia 

ratownicze 

odnotowane w KP 

PSP 

Ogółem 3 117 2 452 2 400 2 877 3 135 

w tym 

fałszywe 

alarmy 

156 204 199 263 267 

 

Komenda Powiatowa Policji ‒ w ramach prowadzonych działań w roku 2019 odnotowała 

tendencję wzrostową ilości zaistniałych zdarzeń o charakterze przestępczym w skali całego 
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powiatu. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych jest pośrednim 

odzwierciedleniem liczby ujawnionych przestępstw we wszystkich kategoriach.  

W kategorii „kradzież z włamaniem” wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym 

wykrywalność sprawców przestępstw w tej kategorii wzrósł w porównaniu do 2018 roku 

(15,18%), kształtując się na poziomie 19,53%. W kategorii przestępstw „bójka i pobicie” 

przestępstwa wszczęte ukształtowały się na poziomie 18 w roku 2019. Natomiast skuteczność 

ścigania sprawców wzrosła i ukształtowała się na poziomie 83,35%, gdzie w roku 2018 

wynosiła 75%. W kategorii przestępstw „uszczerbek na zdrowiu”, liczba wszczętych czynów 

w prowadzonych postępowaniach zmniejszyła się o 5 w porównaniu do roku 2018 gdzie 

odnotowano 80 przestępstw. Poziom wykrywalności sprawców w tej kategorii osiągnął 

w 2019 r. wartość 84,48%, a w 2018 r. wynosił 88%. W kategorii przestępstw „rozbójniczych” 

w 2019 roku liczba ta zwiększyła się o 6 i ukształtowała się na poziomie 40. Wskaźnik 

skuteczności ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność sprawców przestępstw w tej 

kategorii ukształtowała się na poziomie 61,22%. W kategorii przestępstw „uszkodzenie rzeczy” 

odnotowano wzrost postępowań w porównaniu do 2018 roku, który ukształtował się na 

poziomie 302 w tej kategorii. W kategorii „kradzieże samochodów” liczba przestępstw 

wszczętych zwiększyła się i wyniosła 200 w roku 2019, jak również w kategorii „kradzież 

cudzej rzeczy” liczba przestępstw zwiększyła się o 53 osiągając wartość 1 093. Wskaźnik 

skuteczności ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność sprawców przestępstw 

w kategorii „przestępczość narkotykowa” ukształtowała się na poziomie 97,82%. W tej 

kategorii przestępstw liczba wszczętych postępowań w stosunku do roku 2018 wzrosła 

o 26 i wyniosła 220.  

W sprawach związanych z przestępczością samochodową zatrzymano łącznie 33 osoby, którym 

przedstawiono 13 zarzutów. Jedna osoba została tymczasowo aresztowana, dwie zostały 

oddane pod dozór policji. Ogółem w 2019 r. odzyskano 77 pojazdów pochodzących z kradzieży 

o łącznej wartości około 3 mln 874 tys. złotych. Zabezpieczono 22 pojazdy z podejrzeniem 

przerobienia cech identyfikacyjnych o łącznej wartości około 748 tys. złotych. 

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na drogach podległych Komendzie 

Powiatowej Policji w Wołominie doszło do 88 wypadków drogowych, w których 22 osoby 

zginęły, rannych zostało 95 osób oraz zaistniało 2 576 kolizji drogowych. Policjanci KP Policji 

w Wołominie ujawnili 924 kierujących w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu.  

Ogółem poziom wykrywalności popełnianych przestępstw spadł z poziomu 74,6% w 2018 r. 

do poziomu 60,52% w 2019 r. 

Ponadto w ramach Prewencji Kryminalnej funkcjonariusze KPP w Wołominie w roku 2019 

zrealizowali łącznie 319 spotkań profilaktycznych w placówkach szkolno-oświatowych 

powiatu wołomińskiego,  podczas których przeszkolono 20 250 osób. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku odnotowała 3 135 

zdarzeń, nastąpił wzrost zdarzeń o 258 w stosunku do roku 2018. W wyniku zdarzeń w roku 

2019, 26 osób poniosło śmierć (w tym 1 dziecko), a 316 osób odniosło obrażenia ciała (w tym 

22 dzieci). W 2019 r. z ogólnej ilości 199 przeprowadzonych kontroli i odbiorów budynków 

KP PSP stwierdziła ogółem 105 nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. Kontroli podlegały głównie obiekty użyteczności publicznej, 

obiekty zamieszkania zbiorowego, budynki mieszkalne wielorodzinne oraz stacje paliw, 
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budynki produkcyjne, magazyny, hurtownie, przedszkola, szkoły. W sumie wydano 28 decyzji 

administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. Jak 

co roku w celu coraz lepszej poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu, Komenda 

Powiatowa PSP, odbyła ćwiczenia nad Zalewem Zegrzyńskim w miejscowości Stare Załubice, 

w których brały udział zastępy PSP, OSP i Policja. Ponadto prowadzono działania edukacyjne, 

szkolenia propagujące bezpieczne zachowania. Funkcjonariusze spotykali się z młodzieżą 

i dziećmi i przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

Prokuratura Rejonowa w Wołominie - w 2019 roku wpłynęło 6 217 spraw, z czego 6 274 

zostało załatwionych, umorzono 2 204 postępowań przygotowawczych z czego 558 z powodu 

niewykrycia sprawcy. W 2019 roku w Sądach zapadły wyroki co do 1 854 oskarżonych, wobec 

których Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała akty oskarżenia w tym: skazano 1 602 

oskarżonych, warunkowo umorzono postępowania karne wobec – 81 oskarżonych.  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dokonał 39 czynności kontrolnych 

w obiektach, placówkach, placach zabaw, przeznaczonych do wypoczynku zimowego 

i letniego dzieci i młodzieży w tym obiektów małej architektury zlokalizowanych poza terenem 

szkół i przedszkoli, obiektów budowlanych w których zaplanowano wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Przeprowadzono czynności kontrolne w obiektach przeznaczonych na cele 

socjalne pod kontem utrzymania ich przez zarządców we właściwym stanie technicznym. 

W 2019 r. wystawiono 8 mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo 

budowlane. W ramach swojej działalności PINB w Wołominie zwracał szczególną 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 osobowe oraz stanu ochrony p.poż domów opieki. 

Szpital Powiatowy w Wołominie – realizuje długofalowy program, finansowany ze środków 

Powiatu „Szkolenie młodzieży i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej 

i praktycznej. W roku 2019 ogółem przeszkolono 339 uczniów. Personel medyczny oddziałów 

przeprowadzał indywidualne rozmowy z pacjentami, u których zidentyfikowano problem 

nadużywania alkoholu. Dla pacjentów wobec których stwierdzono lub istnieje przypuszczenie 

o stosowaniu przemocy w rodzinie, wszczynana jest procedura tzw. Niebieskiej Karty. 

W każdej jednostce organizacyjnej szpitala znajduje się instrukcja postępowania 

i powiadamiania w przypadku zaistnienia miejscowego zagrożenia/sytuacji kryzysowej, 

personel odbywa okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PSSE), Sekcja Higieny Żywności i Żywienia  

i PU wykonał 1 048 kontroli. Wydanych zostało 261 decyzji administracyjnych. Nałożono 90 

mandatów karnych na sumę 28 000 zł za stwierdzone uchybienia sanitarno-porządkowe 

w zakładach. Przeprowadzono ogółem 27 kontroli obiektów obrotu żywnością na 

targowiskach. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 8 mandatów karnych na sumę 

1 300 zł. Wpłynęło 81 wniosków o interwencję w sprawie niewłaściwej jakości zakupionych 

środków spożywczych, niewłaściwego żywienia dzieci w przedszkolu, sprzedaży po upływie 

daty ważności itp. W 25 przypadkach zarzuty potwierdziły się i z tego tytułu nałożono 

25 mandatów na sumę 9 300 zł. 
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Sekcja Higieny Dzieci i młodzieży PSSE w 2019 r. przeprowadziła 144 kontrole sanitarne 

obejmując swoim nadzorem 319 placówek oświatowo-wychowawczych. Wydano 17 decyzji 

w tym: 2 decyzje finansowe na kwotę 225 zł, 2 decyzje techniczne (dotyczące stanu 

technicznego pomieszczeń sanitarnych). 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w ramach podjętych zadań w roku 2019 

przeprowadziła 78 wizytacji, 36 narad, 2 szkolenia, wystąpień do władz 715, przeprowadziła 

pogadanki, poradnictwo i prelekcje – 49 oraz konkursy i imprezy ‒ 17. W ciągu ubiegłego roku 

sekcja prowadziła różnego rodzaju kampanie, programy profilaktyczne na rzecz zdrowia 

i zdrowego stylu życia oraz rozpowszechniała materiały edukacyjne.  

Sekcja Epidemiologii PSSE przeprowadziła 110 kontroli sanitarnych w tym: 98 kontroli 

w 86 podmiotach leczniczych, 50 kontroli w 45 punktach szczepień oraz 587 wywiadów 

epidemiologicznych. Wydano 2 decyzje administracyjne dot. usunięcia uchybień sanitarno-

technicznych w 2 podmiotach leczniczych.  

Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w ubiegłym roku przeprowadziła 618 kontroli w obiektach 

objętych nadzorem tj. wodociągach, zakładach służby zdrowia, hotelach, motelach, ośrodkach 

turystycznych, zakładach fryzjerskich, zakładach kosmetycznych, obiektach kulturalno-

widowiskowych, aptekach i innych obiektach użyteczności publicznej. Pobrano 368 prób 

wody, dodatkowo na zlecenie 515 prób wody. Nałożono 3 mandaty na sumę 700 zł 

za uchybienia.  

Sekcja Higieny Pracy PSSE, przeprowadziła 102 kontrole. W wyniku kontroli wydano 

13 decyzji administracyjnych i 9 decyzji finansowych.  Wydano 9 zaświadczeń odnośnie 

wymogów higieniczno-sanitarnych w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 

i policyjnym.  

„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2017-2020” . Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei 

w Warszawie w ramach zadań ujętych w „Programie zapobiegania przestępczości…” 

w 2019 r. realizowała wystawianie patroli Straży Ochrony Kolei na liniach kolejowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego, patrolowano szlaki kolejowe pod kątem 

przebywania i przechodzenia osób postronnych przez tory kolejowe w miejscach do tego 

niewyznaczonych.  Organizowano wspólne patrole z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 

Policji w Wołominie. Zadaniem patroli było: kontrolowanie pociągów, dworców, stacji 

i przystanków osobowych. Raz w miesiącu prowadzone były wspólne działania porządkowe ze 

Strażą Graniczną w pociągach osobowych na trasie Tłuszcz-Ząbki. Zwiększano liczbę patroli 

ochrony kolei w okresie wakacji i ferii zimowych jak też  innych świąt o wzmożonym ruchu 

pasażerskim. W wyniku prowadzonych działań, wylegitymowano 63 osoby, 248 pouczono. 

Nałożono 48 mandatów karnych na kwotę 1 870 zł,  skierowano 5 wniosków do Sądu 

Rejonowego o ukaranie. 

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. 
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Spółki wodne 

Od 01.01.2018 r. sprawy dotyczące utrzymania urządzeń melioracji wodnych znajdują się 

w kompetencji właściwego organu Wód Polskich. Do właściwości Starosty należą sprawy 

dotyczące nadzoru nad spółkami wodnymi, a do powiatu ‒ udzielanie wsparcia w postaci 

dotacji celowych na konserwacje i remonty urządzeń wodnych objętych utrzymaniem przez 

spółki wodne. Na terenie powiatu jest zarejestrowanych 14 spółek wodnych, z tego 4 spółki nie 

zgłaszają potrzeb na dofinansowanie. Łączna kwota złożonych wniosków o dotacje z budżetu 

Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez spółki wodne 

w 2019 r., wyniosła 295 000,00 zł. Zgodnie uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2019 r., kwota przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych wyniosła 

220 000 zł. Wykorzystano 219 988 zł na konserwację 12 258,24 mb. rowów oraz remonty 

23 przepustów. 

Tabela 35 dotacje celowe na konserwacje i remonty urządzeń wodnych 

Lp. Wyszczególnienie 2019 

1 Ilość spółek wodnych na 31.12.2019 r. 14 

3 Długość rowów objętych utrzymaniem przez spółki wodne [km] 342,02 

4 

% udział spółek wodnych w utrzymaniu istniejących 1 018,27 

km rowów melioracji wodnych szczegółowych na terenie 

powiatu  

33,59 

5 Wysokość wykorzystanych dotacji [zł] 219 988,00 

6 Długość wykonserwowanych rowów [mb] 12 258,24 

7 Ilość wyremontowanych przepustów [szt.] i drenaży [m] 23 szt. 

 
Tabela 36 Wykaz spółek wodnych  i kwoty  udzielonej dotacji. 

L.p. Nazwa spółki Kwota dotacji 

1. Spółka wodna w Krzywicy 10 000,00 

2. Spółka wodna w Majdanie 20 000,00 

3. Spółka wodna w Jadowie 40 000,00 

4. Spółka wodna w Zawadach 10 000,00 

5. Spółka wodna w Nowym Grabiu 15 000,00 

6. Spółka wodna w Tłuszczu 50 000,00 

7. Spółka wodna w Dobczynie 22 500,00 

8. Spółka wodna we Wszeborach 15 000,00 

9. Spółka wodna w Klembowie 22 500,00 

10. Spółka wodna w Starym Kraszewie 15 000,00 

 Razem 220 000,00 

 

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 37 Nadzór nad lasami 

Lp. Wyszczególnienie 2019 

1 Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Nadleśnictwa [ha] 6 919 

2 Koszty nadzoru nad lasami za 2019 [zł] 107 786,00 

3 
Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Wydział ochrony 

środowiska [ha] 
7 485 

4 Ilość spraw dot. uzgadniania prac leśnych przez WOŚ 468 

5 
Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów 

urządzenia lasów  
3 410 

 

Uproszczone plany urządzenia lasów. 

Zadania dla właścicieli lasów są ustalane na podstawie uproszczonych planów urządzenia 

lasów (upul), opracowywanych na okres 10 lat. W 2019 r. kontynuowano opracowywanie 

kolejnej części upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zlecono wykonanie 

uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 

28 miejscowości z terenu 4 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni: 2 308 ha. 

 
Tabela 38 Uproszczone plany urządzenia lasów 

Lp. Wyszczególnienie 2019 

1 Ilość upul zleconych [szt.] 28 

2 Ilość lasów objętych zleconymi upul [ha] 2 308 

3 Koszt opracowania upul w zł 49 857,55 

4 Powierzchnia lasów objęta aktualnymi upul [ha] 8 256 

5 
Powierzchnia lasów bez aktualnych upul [ha] (bez lasów 

własności osób prawnych) 
5 861 

 

Ekwiwalenty za zalesienia  

W 2019 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 39 Wartość ekwiwalentów za zalesienia 

Lp. Wyszczególnienie 2019 

1 Powierzchnia zalesień [ha] 49,5 

2 Kwota ekwiwalentów zł] 121 225,12 

 

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 i rozbieżności w interpretacji przepisów prawnych, dot. kompetencji poszczególnych 

organów w tym zakresie, w 2019 r. zorganizowano w Starostwie 2 narady z udziałem kół 

łowieckich, samorządów lokalnych, nadleśnictw. Ponadto, uczestniczono w 2 naradach 

zorganizowanych przez Nadleśnictwo Jabłonna, związanych z problemem migracji dzików. 

Efektem ww. spotkań było m.in. wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra 
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Środowiska oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komisji Ochrony 

Środowiska i Zasobów Naturalnych, z propozycjami konkretnych rozwiązań prawnych 

umożliwiających skuteczną redukcję zagrożeń powodowanych przez dziki migrujące w tereny 

zurbanizowane. Zwrócono się również do Związku Samorządów Polskich o poparcie 

ww. inicjatywy samorządów lokalnych. W sprawie możliwości finansowania decyzji na 

odstrzał redukcyjny dzików przebywających i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 

w miastach zwracano się do RIO w Warszawie i Wojewody Mazowieckiego. Stanowisko 

Ministra Klimatu, przedstawione w związku z interpelacją poselską, wskazuje na prawidłowość 

dotychczas stosowanych rozwiązań.  

Efektem współpracy z Kołem Łowieckim ,,Artemida” i Gminą Poświętne było uprzątnięcie 

z zalegających śmieci, terenów leśnych pomiędzy miejscowościami Mostówka-Ręczaje 

Polskie. We współpracy z Kołem Łowieckim „Artemida” i gminami, prowadzono akcję 

płoszenia dzików z terenu miast: Wołomin, Kobyłka i Zielonka. 

 

Edukacja ekologiczna 

 
Tabela 40 Zadania realizowane cyklicznie: 

Lp. Zadanie 
Ilość uczestników 

w 2019 r. 

Koszt w zł (nagrody, 

koszty związane 

z organizacją szkoleń, 

zajęć, wynajem sprzętu, 

ubezpieczenie., obsługa 

medyczna, catering itp.) 

1 

XVI Konkurs dla dzieci 

o tematyce ekologicznej (w 2019 r. 

„ECO MY – ograniczamy odpady 

w powiecie wołomińskim”). 

730 dzieci, 

5 nauczycieli 
7 199,10 

2 VI akcja: Choinki za 

elektrośmieci. 
380 osób 

12 558,00 (koszt 380 

choinek) 

3 IV Rodzinny Konkurs 

Ekologiczny c.d. z 2018 r. 

46 osób 

(13 drużyn) 
5 811,26 

4 IV Powiatowy Konkurs 

Ekologiczny. 

108 uczniów, 

20 nauczycieli 

z 19 szkół 

11 543,29 

Razem 1 299 osób 37 111,65 

Tabela 41 Zadania bieżące, z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w 2019 r. 

Lp. Zadanie Dane liczbowe Koszt w zł 

1 
Sprzątanie terenów 

leśnych 

Zakupy w ramach sprzątania lasów 

we współpracy z Kołem Łowieckim 

Artemida i Gminą Poświętne:  

Worki ‒ 200 szt., rękawiczki ‒ 50 szt. 

245,26 
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2 Ochrona powietrza 

10 szt. mierników monitorowało stale jakość 

powietrza na terenie powiatu (abonament do 

końca 2019 r. i abonament na 2020 r). 

10 295,10 

3 

Zagrożenia związane  

z wolno żyjącymi 

dzikami c.d. z 2018 r. 

Nagrody dla szkoły, która zebrała najwięcej 

żołędzi (bidony - 338 szt. oraz klocki Bamp – 

1 zestaw) 

6 456,41 

4 

Budowa wiaty 

rowerowej przy 

budynku Starostwa 

przy ul. Prądzyńskiego 

Zamontowano wiatę rowerową 

z możliwością parkowania 10 rowerów 
15 682,50 

5 

Urządzenie 

infrastruktury 

terenowej, służącej 

edukacji przyrodniczej 

w miejscowości 

Zielonka, powiat 

wołomiński 

Zadanie: Urządzenie infrastruktury 

terenowej, służącej edukacji przyrodniczej 

przy DPS w Zielonce (prace leśne, montaż 

tablic i wiaty, warsztaty, tablice sponsorskie) 

Tablice i wiata przy DPS w Zielonce (zadanie 

dotowane przez WFOŚiGW dotacja 

29 309,20 zł) 

70 683,47 

6 

Migracja dzików 

w tereny 

zurbanizowane 

Przyczyny i zagrożenia 

27 prelekcji, w których udział wzięło 

2 512 osób 
W ramach 

bieżącej 

działalności 
7 

Zagrożenie zdrowia 

i życia ludzi i zwierząt 

w zanieczyszczonym 

środowisku 

15 prelekcji, w których udział wzięło 

1 410 osób 

8 

Zakup gadżetów 

promocyjnych dla 

uczestników akcji 

edukacyjnych 

Odblaski - 700 szt. 

Torby bawełniane – 400 szt. 
8 253,30 

Razem: 131 616,04 

 

Opis wykonanych zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 roku: 

IV Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2018 (kontynuacja w 2019 r.) 

Konkurs był skierowany do rodzin z terenu powiatu wołomińskiego. W konkursie brało udział 

46 osób z 13 drużyn.  Drużyny biorące udział w konkursie brały udział w trzech warsztatach 

ekologicznych. Warsztaty nr 3 odbyły się 9 marca 2019 r., a ich tematyka dotyczyła 

funkcjonowania ekosystemów, zależnościach między organizmami i środowiskiem, warunków 

zachowania równowagi przyrodniczej i bioróżnorodności, obowiązki opiekuna zwierząt. 
 

IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny: 

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej, budowanie postaw 

proekologicznych oraz poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii, wśród 

dzieci, młodzieży i nauczycieli. Do udziału w konkursie zgłosiło się w sumie 

27 czteroosobowych drużyn ze szkół funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego. 

Szkoły, z których drużyny zajęły I miejsce w swoich kategoriach, otrzymały pomoce 
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dydaktyczne. Zakupiono następujące nagrody: teleskopy wraz z filtrami księżycowymi (8 szt.), 

książki „Poradnik obserwatora nocnego nieba” (8 szt.), torby sportowe (36 szt.), gry planszowe 

„Fauna” (8 szt.), książki dla szkół uczestniczących w konkursie (136 książek o tematyce 

przyrodniczej). Koszt 11 543,29 zł.  

Choinki za elektrośmieci 

W dniu 14 grudnia 2019 r. miała finał przedświąteczna akcja ekologiczna, przygotowana przez 

Starostwo Powiatowe w Wołominie. W Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości 

w Wołominie odbyła się VI zbiórka „elektrośmieci”. Mieszkańcy naszego powiatu, którzy 

wzięli udział w akcji, otrzymali choinki w doniczkach, w zamian za przyniesiony zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny.  

W wyniku akcji zebrano ok. 21 m3 odpadów i rozdano 380 sztuk świątecznych drzewek, które  

w okresie wiosennym mają szansę być przesadzone do ziemi. Koszt 12 558,00 zł. 

Akcja sprzątania terenów leśnych 

Starostwo Powiatowe w Wołominie, we współpracy z Kołem Łowieckim ,,Artemida”, 

przeprowadziło akcję sprzątania terenów leśnych. Starostwo zabezpieczyło rękawice 50 szt. 

oraz worki do zbierania śmieci 200 szt., i chwytaki. Gmina Poświętne podstawiła kontener 

i zapewniła odbiór zebranych odpadów. W sprzątaniu wzięło udział 14 osób, w tym 

11 członków Koła Łowieckiego ,,ARTEMIDA” z siedzibą w Kobyłce, które dzierżawi obwód 

łowiecki nr 347. Efektem 5-godzinnego sprzątania było uprzątnięcie dzikich wysypisk 

pomiędzy Majdanem, Mostówką, Ręczajami Polskimi i Kolnem. Zebrano 2 kontenery 

odpadów. Koszt 245,26 zł. 

XVI Konkurs dla dzieci o tematyce ekologicznej (w 2019 r. „ECO MY – ograniczamy 

odpady w powiecie wołomińskim”) 

Konkurs plastyczny pn. „Proste zasady, by pokonać odpady”, był realizowany przez Wydział 

Ochrony Środowiska, w ramach akcji „ECO MY – ograniczaMY odpady w powiecie 

wołomińskim”. Akcja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci oraz 

nauczycieli, na temat konieczności ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i prawidłowego 

postępowania z nimi w gospodarstwach domowych, a w szczególności właściwej segregacji. 

W konkursie wzięło udział 730 dzieci ze szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie 

powiatu wołomińskiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 62 prace. 

Budowa wiaty rowerowej  

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię pod wiatę (kostka brukowa), przy budynku 

Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego, zamontowano wiatę oraz 5 szt. 

stojaków do parkowania rowerów, w kształcie odwróconej litery U. Koszt 15 682,50 zł. 

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. 
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Mierniki do pomiaru jakości powietrza AIRLY 

W związku z problemem narastającego smogu, na terenie powiatu wołomińskiego przedłużono 

do końca 2019 r. umowę na pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości 

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. Pod 

koniec 2019 r. przedłużono umowę na następny rok 2020.  

Koszt: 10 295,10 zł 

 

3.4. CEL STRATEGICZNY 4 TWORZENIE WARUNKÓW DLA 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ POWIATU 

WOŁOMIŃSKIEGO 

 Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe 

W Pałacu w Chrzęsnem organizowane były 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. 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.  

III edycja „POLSKA - SKRZYDŁA CHWAŁY. Razem chronimy Rodzinę” odbyła się  

w dniach 1-2 czerwca 2019 r. na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem. 

To spotkanie dla całych rodzin. Z całej Polski, Ukrainy i Białorusi zjechali husarze, rajtarzy, 

Kozacy, Tatarzy, hajducy i inni wojacy reprezentowani przez grupy rekonstruktorów 

odtwarzających historię Polski z XVII wieku. Wydarzenie budziło ogromne zainteresowanie 

polską historią pokazaną w sposób żywy i interesujący. Główną osią wydarzenia były 

Fot. 37 Inscenizacja historyczna 
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dwudniowe rekonstrukcje historyczne z udziałem ponad 150 rekonstruktorów, w tym około 

50 rekonstruktorów konnych. Organizatorami tego wydarzenia był Powiat Wołomiński oraz 

Fundacja Skrzydła Chwały, zaś Minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak objął 

je honorowym patronatem. Było to spotkanie dedykowane dla całych rodzin. Wydarzenie 

zgromadziło kilka tysięcy osób. 

 

Pałac w Chrzęsnem przyłączył się do ogólnopolskiej akcji pt.: NARODOWE CZYTANIE, 

której patronuje Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką. W 2019 r. do narodowego czytania 

wybranych zostało osiem 

nowel: "Dobra pani" Elizy 

Orzeszkowej, "Dym" Marii 

Konopnickiej, "Katarynka" 

Bolesława Prusa, "Mój ojciec 

wstępuje do strażaków 

(ze zbioru: "Sanatorium pod 

Klepsydrą") Bruno Schulza, 

"Orka" Władysława Stanisława 

Reymonta, "Rozdzióbią nas 

kruki, wrony…" Stefana 

Żeromskiego, "Sachem" 

Henryka Sienkiewicza i "Sawa" 

(z cyklu: "Pamiątki Soplicy") 

Henryka Rzewuskiego.  

 

12 września, w pałacowej 

sali koncertowej, 

odczytane zostały nowele 

Henryka Rzewuskiego 

"Sawa" (z cyklu: Pamiątki 

Soplicy). W roli lektorów 

wystąpili: Wojewoda 

Mazowiecki Zdzisław 

Sipiera, Senator RP prof. 

Jan Żaryn, Starosta 

Wołomiński Adam 

Lubiak, Wicestarosta 

Wołomiński Robert 

Szydlik oraz Radni 

powiatowi: Przewodniczący 

Komisji Edukacji, Sportu 

i  turystyki Piotr Borczyński, Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury 

i Współpracy z JST Robert Roguski. 

 

Fot. 38 Narodowe czytanie w pałacu w Chrzęsnem 

Fot. 39 Czytaniu noweli towarzyszył koncert kwartetu smyczkowego IVY 

QUARTET w składzie: Nina Górska - I skrzypce, Weronika Zielińska - II 

skrzypce, Ewy Kuśnierz - altówka oraz Aleksandra Jankowska- wiolonczela. 
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Koncert jazzowy Tomasz Kudyk Kwintet (cykl Chrzęsne na Jazzowo) 27 stycznia 2019 r.  

Zespół występujący w Pałacu w Chrzęsnem plasuje się na szczytach europejskiej sceny 

jazzowej. Istnieje od ponad 20 lat, koncertując na terenie Polski, Europy oraz w różnych 

zakątkach świata. W niedzielnym koncercie wybrzmiały utwory z wydanych wcześniej pięciu 

płyt, ale też kompozycje nowe, które znajdą się na kolejnej płycie. Pałacowa publiczność 

wysłuchała kompozycji Tomasza 

Kudyka – trębacza, lidera grupy, 

któremu towarzyszyli znakomici 

wirtuozi: Bartłomiej Prucnal – 

saksofon, Mateusz Pałka – 

fortepian, Maciej Adamczak – 

kontrabas i Dawid Fortuna – 

perkusja. 

 

 

 

 

 

Bajki moje niezwykłe – 

warsztaty dla dzieci, 

8 stycznia-1 lutego 2019,  

W pierwszym tygodniu 

zimowych ferii, 

w pałacowym Spichlerzu 

odbywały się warsztaty 

literacko-plastyczne pt. 

„Bajki moje niezwykłe”. 

Celem warsztatów było 

poznanie bajek, również 

nieznanych autorów, 

pisanie bajek i tworzenie 

do nich ilustracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 41 Ilustracje do bajek wykonane przez dzieci uczestniczące w warsztatach 

Fot. 40 Tomasz Kudyk Kwintet 
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Wernisaż wystawy Pawła Łyjaka  

W sobotnie popołudnie, 

2 lutego 2019 r., we wnętrzach 

Pałacu w Chrzęsnem 

goszczono młodego artystę 

Pawła Łyjaka. 

W kameralnym gronie 

zgromadzonych gości artysta 

opowiedział o swojej 

twórczości. Różnorodne 

techniki zastosowane 

w prezentowanych pracach, 

m.in. akwatinty, akwaforty 

czy druku cyfrowego, 

odzwierciedlają ogromne 

pokłady emocji artysty, jego 

relacje z bliższym czy dalszym otoczeniem. Emocje te są ”zaklęte”, jak mówi młody grafik, 

„w kształtach osób mu bliskich”.  

 

 

Warsztaty ceramiczne, 15 lutego-7 czerwca 2019 r. (9 spotkań) 
W piątek wieczorem 

7 czerwca 2019 r. zakończyły 

się w Pałacu warsztaty 

ceramiczne, które od lutego 

prowadziła ceramiczka 

Wanda Wolf. Podczas 

ostatnich zajęć w specjalnym 

piecu zostały wypalone prace 

uczestników, a na koniec 

zaimprowizowano wystawę 

polową. Warsztaty 

ceramiczne w Pałacu zostały 

sfinansowane ze środków 

Powiatu Wołomińskiego.  

 

 

 

 

 

Fot. 42 Paweł Łyjak 

Fot. 43 Uczestnicy warsztatów ceramicznych 



 

RAPORT O STANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2019  

 

118 

Koncert Zimowy pt. Mężczyzna prawie idealny – Artur Gotz, 24 lutego 2019 r. 

W niedzielne popołudnie do 

pałacowych wnętrz w Chrzęsnem 

przybyli licznie widzowie, którzy 

na żywo mogli obejrzeć recital 

Artura Gotza o intrygującym tytule 

„Mężczyzna prawie idealny”. 

Wokaliście towarzyszyli: Dawid 

Ludkiewicz na instrumentach 

klawiszowych oraz Łukasz 

Jerzykowski na gitarze basowej. 

Słowa i muzykę do wykonywanych 

utworów napisała Agnieszka 

Chrzanowska, 

 

 

 

Warsztaty muzyczne (4 spotkania w soboty: 2.03, 6.04, 4.05, 1.06 2019 r.).  

Celem warsztatów była 

popularyzacja sztuki 

wyższej, w radosnej 

i w swobodnej 

atmosferze. Już na 

pierwszych zajęciach 

uczestnicy zapoznali się 

ze skrzypcami zarówno 

klasycznymi, jak 

i elektronicznymi. 

Zajęcia dedykowane 

były zarówno dzieciom, 

jak i dorosłym. Patrycja 

Grecka jest uznanym 

i cenionym 

pedagogiem. 

Doskonaliła swoje 

umiejętności zarówno 

w Polsce jak i poza jej granicami, występowała jako 

solistka i kameralistka m.in. w Polsce, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Słowenii, 

Szwecji, Norwegii, Francji. Współpracowała z wieloma orkiestrami m.in. Warszawską 

Orkiestrą Symfoniczną w Nordernay, Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego, 

Orkiestrą Teatru Operowego w Poznaniu. 

 

 

Fot. 44 Andrzej Gotz z zespołem 

Fot. 45 Patrycja Grecka z uczestnikami warsztatów. 
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Letni plener malarski dla dzieci „Słońce dzieciństwa” +  Finisaż plenerów artystycznych 

– „Słońce dzieciństwa” i „Ślady Twe rozwiał wiatr”, 1-6 lipca 2019 r.  

W dniach od 1 do 6 lipca, na terenie Pałacu w Chrzęsnem odbyły się  warsztaty plastyczne dla 

najmłodszych pt.: "Słońce dzieciństwa".  Mniejsi i więksi twórcy pracowali pod kierunkiem 

znanych artystów – Bartka Jarmolińskiego i Pawła Łyjaka. Wytwory nieograniczonej 

dziecięcej fantazji opanowały parkowe drzewa, kwiaty, pałacowe mury... Tak rozpoczął się 

finisaż warsztatów pt. SŁOŃCE DZIECIŃSTWA (6 lipca). A potem... w pałacowych 

wnętrzach można było obejrzeć prace malarskie profesjonalistów zaproszonych do udziału 

w tegorocznym projekcie. Założeniem było odniesienie do Pałacu, jak i do osób związanych 

z historią tegoż miejsca, wśród których znalazły się osobowości trwale wpisane w obszar 

polskiej kultury i sztuki. Wśród przedstawień znalazły się postacie: Cypriana Kamila Norwida, 

Tadeusza i Miłosza Kotarbińskich czy Wincentyny Karskiej. Nie mogło zabraknąć też 

odniesień do obrazów Władysława Podkowińskiego. Autorzy prezentowanych prac to: Jolanta 

Caban, Małgorzata Chwiałkowska, Bartek Jarmoliński, Paweł Łyjak, Mirosław Miroński, 

Marta Pabian i Hanna Reszka. 

 

Fot. 46 Uczestnicy pleneru dla dzieci 
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Obchody 100-lecia Powstania Policji Państwowej w Powiecie Wołomińskim,  

13 lipca 2019 r. Wśród przybyłych gości znaleźli się Jego Ekscelencja Biskup Marek 

Solarczyk, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Komendant Stołeczny Policji 

Nadinspektor Paweł Dobrodziej, radni Sejmiku Mazowieckiego, członkowie zarządu i radni 

Powiatu Wołomińskiego, wójtowie, burmistrzowie i radni gmin, przedstawiciele służb 

mundurowych i instytucji oraz licznie przybyli członkowie rodzin funkcjonariuszy Policji 

i mieszkańcy. Podczas obchodów wręczono odznaczenia resortowe, akty mianowania na 

wyższe stopnie, oraz uhonorowano specjalnie przygotowanym na jubileusz 100-lecia 

powstania Policji Państwowej medalem okolicznościowym policjantów i pracowników 

wołomińskiej Komendy oraz przedstawicieli samorządów i zaproszonych gości.  

Dodatkowo wszyscy zgromadzeni mogli udać się na piknik rodzinny zorganizowany przez 

Komendę Powiatową Policji w Wołominie oraz Powiat Wołomiński. 

Dla mieszkańców przygotowano stoiska policyjne, w tym stoisko KPP Wołomin z atrakcjami 

dla najmłodszych w tym kolorowanki, odblaski dla dzieci, prezentacja umundurowania 

i wyposażenia Policjanta w tym broń służbowa, tajniki pracy technika kryminalistyki (zbieranie 

śladów w miejscu zdarzenia), prezentacja policyjnych radiowozów i motocykli, oraz łodzi 

motorowej użytkowanej przez Komisariat Specjalistyczny Rzeczny w Warszawie. 

Stoisko funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, prezentacja koni 

służbowych i pokaz wyszkolenia psów służbowych w wykonaniu funkcjonariuszy Wydziału 

Wywiadowczo-Patrolowego stołecznej Policji. Stoisko Straży Pożarnej w tym prezentacja 

udzielania pierwszej pomocy z praktycznym szkoleniem w wykonaniu Strażaków Ochotników 

z OSP Zielonka. Stoisko Straży Ochrony Kolei, Wojskowego Instytutu Technicznego 

Uzbrojenia w Zielonce. W budynku pałacu w Chrzęsnem uczestnicy obchodów mogli zobaczyć 

wystawę poświęconą pamięci wielkiego człowieka i oficera Policji Państwowej, Komendanta 

Policji m.st. Warszawy w latach 1934-1939 i Komendanta Głównego Państwowego Korpusu 

Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim patriotę, żołnierza i policjanta Niepodległej ‒ 

podinspektora Mariana Kozielewskiego, który od 9 stycznia 2019 roku jest Patronem 

stołecznych policjantów. 

Fot. 47 Obchody 100-lecia Powstania Policji Państwowej w Powiecie Wołomińskim 
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Spotkanie Wojewody Mazowieckiego z samorządowcami z Powiatu Wołomińskiego 

‒ Inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 26 września 2019 r. 

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera w obecności Wiceministra Infrastruktury Andrzeja 

Bittela oraz Posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego wręczył Burmistrzom i Wójtom z Powiatu 

Wołomińskiego symboliczne promesy potwierdzające otrzymanie przez Powiat Wołomiński 

(i daną gminę) dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Podczas spotkania Starosta Adam Lubiak i Wicestarosta Robert Szydlik 

wręczyli Wojewodzie Nagrodę Starosty Wołomińskiego za zasługi na rzecz rozwoju powiatu 

wołomińskiego.  

 

Niedziela z historią ‒ impreza plenerowa, 6 października 2019 r. 

Piknik historyczny Niedziela z historią ‒ Pamięci Walczącym o Niepodległość. Uczestnicy 

wydarzenia mogli posłuchać muzyki 

w wykonaniu: Michała Steciaka, Macieja 

Wróblewskiego, Anny Przybysz z zespołem 

TRIODEON, Norberta „Smoła” Smolińskiego 

z zespołu Contra Mundum, Bartasa 

Szymoniaka BeatRock i młodzieży pięknie 

wykonującej pieśni i piosenki patriotyczne. 

Koncertom towarzyszyły pokazy grup 

rekonstrukcyjnych, wystawa o tematyce 

niepodległościowej, stanowiska 

zręcznościowe oraz konkursy z nagrodami. 

Organizacja pikniku została dofinansowana ze 

środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach projektu „Kultura - Interwencje 

2019" w kwocie 84 000,00 zł 

Fot. 48 Samorządowcy Powiatu Wołomińskiego z symbolicznymi czekami 

Fot. 49 Piosenki patriotyczne w wykonaniu młodzieży 
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CYKL Chrzęsne chrzęści literaturą IV edycja Ocali nas przyroda (5 spotkań – 

październik-grudzień) 

IV edycja cyklu Chrzęsne chrzęści literaturą pt. „Ocali nas przyroda” dla dzieci i młodzieży 

ze szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu wołomińskiego. Spotkania w formie 

projekcji filmów przyrodniczych 

(np. Beaty Hyży-Czołpińskiej 

z TVP Białystok), wystaw 

i warsztatów, m.in. 

z Arkadiuszem Szarańcem 

(autorem książek o przyrodzie), 

Anną Kamińską (pisarką, autorką 

książek o Puszczy Białowieskiej 

i bestsellerowych książek 

biograficznych – np. Simony 

Kossak), Jarosławem Mikołajewskim, Elą Wasiuczyńską, grafikiem Tomaszem Samojlikiem, 

botaniczką i poetką Urszulą Zajączkowską.  

Tabela 42 Kalendarz wydarzeń realizowanych w 2019r. w ramach współorganizacji z zakresu kultury i sportu 

procedowanych przez Pałac w Chrzęsnem. 

Wydarzenie Data 

STYCZEŃ   

Koncert jazzowy Tomasz Kudyk Kwintet (cykl Chrzęsne na Jazzowo)  27 stycznia 2019 

Bajki moje niezwykłe – warsztaty dla dzieci 28-30, 31 stycznia +1 lutego 2019 

LUTY   

Wernisaż wystawy Pawła Łyjaka 2 lutego 2019 

Warsztaty ceramiczne -  
15 lutego-7 czerwca 2019 

(9 spotkań) 

Warsztaty ceramiczne 22 lutego 2019 

Mężczyzna prawie idealny - Koncert Zimowy – Artur Gotz 24 lutego 2019 

MARZEC  

Warsztaty muzyczne 1 2 marca 2019 

Warsztaty ceramiczne  8 marca 2019 

Koncert na Dzień Kobiet - Adam Rymarz (wokal) i Lena Ledoff 

(fortepian) 
8 marca 2019 

Zwiedzanie Pałacu -  Grupa p. Echausta z Warszawy 9 marca 2019 

Warsztaty ceramiczne 22 marca 2019 

Koncert jazzowy Maciej Fortuna Ragnar (cykl Chrzęsne na Jazzowo) 24 marca 2019 

Wernisaż malarstwa Anety Saks 24 marca 2019 

KWIECIEŃ  

Warsztaty ceramiczne  5 kwietnia 2019 

Warsztaty muzyczne 2 6 kwietnia 2019 

Warsztaty tematyczne Wiosna 12 kwietnia 2019 

Warsztaty ceramiczne  26 kwietnia 2019 

Koncert Wiosenny: Projekt Krajewski - Piotr Rodowicz TRIO 28 kwietnia 2019 

MAJ   

Warsztaty muzyczne 3 4 maja 2019 

Spotkanie z Emilią Krakowską  4 maja 2019 

Zwiedzanie Pałacu - grupa seniorów z Mińska Maz. 11 maja 2019 

Warsztaty ceramiczne 17 maja 2019 

Majówka + Wystawa malarstwa 19 maja 2019 

Fot. 50 Plakat promujący wydarzenia 
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prof. Zdzisławy Ludwiniak  

Zwiedzanie Pałacu - Słuchacze UTW z Wołomina 20 maja 2019 

Zwiedzanie Pałacu - Uczestnicy zjazdu Szkół im. Jana Pawła II z całej 

Polski w Tłuszczu  
25 maja 2019 

Warsztaty ceramiczne 31 maja 2019 

CZERWIEC  

Polska Skrzydła Chwały - Dzień Dziecka 1-2 czerwca 2019 

Warsztaty muzyczne 4 

1 czerwca 2019 (sobota) 

‒ ostatnie spotkanie połączone z 

Dniem Dziecka 

Warsztaty ceramiczne  7 czerwca 2019 

Zwiedzanie Pałacu - Rajd rowerowy z Tłuszcza  8 czerwca 2019 

IV Koncert Młodych Talentów 15 czerwca 2019 

Festiwal Piosenek Anny German -wykonawcy z Białorusi 16 czerwca 2019 

Warsztaty tematyczne Lato 19 czerwca 2019 

Wystawa rzeźby Magdaleny  Karłowicz 23 czerwca 2019 

Koncert w Plenerze  - Marek Napiórkowski TRIO (cykl Chrzęsne na 

Jazzowo) 
23 czerwca 2019 

Plener malarski „Ślady Twe rozwiał wiatr”. Portrety (dorośli)  24-29 czerwca 2019 

LIPIEC  

Letni plener malarski dla dzieci „Słońce dzieciństwa” +  Finisaż 

plenerów artystycznych – „Słońce dzieciństwa” i „Ślady Twe rozwiał 

wiatr”  

1-6 lipca 2019 

6 lipca 2019 – finisaż 

 

Obchody 100-lecia Powstania Policji Państwowej 13 lipca 2019 

Ogólnopolski Planer Ceramiczny Azymut Chrzęsne IV (finisaż i  

wystawa Z Ziemi)  oraz koncert Joanny Bejm i Sebastiana Iwanowicza  

15-28 lipca 2019 

28 lipca 2019 – finisaż i koncert 

SIERPIEŃ  

Organizacja obchodów 97. rocznicy bitwy warszawskiej 1920 Ossów 14-15 sierpnia 2019 

V Ogólnopolski Plener Malarsko-Fotograficzny – wernisaż prac 

uczestników pleneru i koncert Małgorzaty Marczyk oraz Wojciecha 

Urbanowskiego  

27 lipca–6 sierpnia 

4 sierpnia 2019 

Zwiedzanie Pałacu - podopieczni PULMO WOŁOMIN 21 sierpnia 2019 

Zwiedzanie Pałacu- Seniorzy UTW z Halinowa  22 sierpnia 2019 

Organizacja dożynek dieciezjalno-powiatowo-gminnych 27 sierpnia 2019 

WRZESIEŃ  

Narodowe czytanie (udział radnych powiatowych) + koncert kwartetu 

smyczkowego  
12 września 2019 

Zwiedzanie Pałacu - grupa seniorów z przewodnikiem – p. Wiesławą 

Dłubak-Bełdycką  
21 września 2019 

Wystawa Marka Zalewskiego pt.:”Owoce nocy i dni” 22 września 2019 

Koncert Nahorny TRIO (cykl Chrzęsne na Jazzowo) 22 września 2019 

PAŹDZIERNIK  

Organizacja obchodów rocznicowych pobytu mjr Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” w Króbkach Górkach 
1 października 2019 

CYKL MIK – Chrzęsne chrzęści literaturą – KIM JEST BOHATER   3 października 2019 

Warsztaty tematyczne Jesień 5 października 2019 

Niedziela z historią -  impreza plenerowa 6 października 2019 

CYKL MIK – Chrzęsne chrzęści literaturą IV edycja (1 spotkanie)  17 października 2019 

Zwiedzanie Pałacu - grupa seniorów  19 października 2019 

Wystawa pt. Człowiek – Emocje - Natura  - Karolina Lipka, Ewa 

Siarkiewicz, Janusz Poddenek  
20 października 2019 

KONCERT ANDRZEJ JAGODZIŃSKI TRIO – BACH  (cykl 

Chrzęsne na Jazzowo)  
20 października 2019 

LISTOPAD   

CYKL MIK – Chrzęsne chrzęści literaturą (2 spotkanie)  7 listopada 2019 

Wernisaż pt. Madonna uformowana w piękną całość ‒rysunki Marka 

Zalewskiego  
17 listopada 2019 

Koncert Krzysztofa Kiljańskiego 17 listopada 2019 

Giełda programów kult. MOK MARKI 20 listopada 2019 
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  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. Przedsięwzięcie zostało 

wybrane do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie inwestycji zawarto 21.03.2018 r. Zaś 

inwestycję wykonano w roku 2019. Operacja zakładała 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 LGD ZZ. Zatrudniona 

osoba będzie przedstawicielem grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD ZZ.  

Park rekreacji w Gminie Radzymin zlokalizowany jest w centrum miejscowości Stare Załubice, 

w pobliżu OSP oraz istniejącego placu zabaw dla dzieci. W ramach realizacji projektu zostały 

zamontowane:  

• tabliczka informacyjna; ławki; stojak na rowery; stacja napraw rowerów; kosz na 

odchody zwierzęce; 

• makiety ryb 3D; 

• stół do tenisa stołowego; 

• urządzenia siłowni zewnętrznej ‒ biegacz + Orbitrek; wyciąg górny + wyciskanie; prasa 

nożna + wioślarz; ławka do ćwiczeń. 

CYKL MIK – Chrzęsne chrzęści literaturą IV edycja  

(3 spotkanie)  
21 listopada 2019 

GRUDZIEŃ  

CYKL MIK – Chrzęsne chrzęści literaturą IV edycja  

(4 spotkanie)  
5 grudnia 2019 

CYKL MIK – Chrzęsne chrzęści literaturą IV edycja  

(5 spotkanie)   
12 grudnia 2019 

CYKL MIK – Chrzęsne chrzęści literaturą IV edycja (zakończenie)   14 grudnia 2019 

Warsztaty tematyczne Zima 19 grudnia 2019 

Organizacja spotkania opłatkowego Samorządowców  

z terenu Powiatu Wołomińskiego 
19 grudnia 2019 

Koncert Przedsylwestrowy - Marcin Jajkiewicz  

i Anna Bystroń-Jajkiewicz 
29 grudnia 2019 

Fot. 51 Makiety ryb w Starych Załubicach 
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Ogólnodostępny park rekreacji w gminie 

Dąbrówka zlokalizowany jest 

w miejscowości Kuligów. W ramach 

realizacji projektu zostały zamontowane:  

• tabliczka informacyjna; ławki; 

stojaki na rowery; stacja napraw rowerów; 

kosz na śmieci; kosz na odchody 

zwierzęce; 

• piaskownica;  

• „orle gniazdo”, „volans” - zestawy 

zabawowe; 

• makiety – ryby w naturalnych 

rozmiarach; 

• urządzenia siłowni zewnętrznej – 

biegacz + Orbitrek; wyciąg górny + 

wyciskanie; prasa nożna + wioślarz. 

Zadanie zrealizowano w 2019 r. Na zakończenie odbyły się 2 festyny rodzinne w dniach 

31.08. i 01.09.2019 r. 

Koszt inwestycji – 491 372,94 zł. Przyznana kwota dotacji – 300 000,00 zł. 

 

Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej przy DPS 

w Zielonce.  

Zadanie polegało na stworzeniu infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej 

z jednoczesnym przeprowadzeniem cyklu warsztatów. 

W ramach zadania na 

działce nr ew. 62, obręb 5-

40-06, położonej przy 

ul. Poniatowskiego 29  

w Zielonce, zamontowano: 

6 szt. tablic edukacyjnych, 

3 szt. zestawów 

interaktywnych w formie 

tablic, 1 szt. zestawu 

interaktywnego w postaci 

słupka z kartami wiedzy 

oraz wiatę edukacyjną 

z dwoma ławostołami. 

Wszystkie ww. elementy 

tworzą ścieżkę edukacyjną 

liczącą ok. 400 m długości. 

W 2019 r. przeprowadzono 11 dwugodzinnych warsztatów terenowych dotyczących zagadnień 

przedstawionych na ww. tablicach oraz wykorzystujących powstałą infrastrukturę.  

Fot. 52 Zestaw zabawowy w Kuligowie 

Fot. 53 Tablica informacyjna "Wpływ człowieka na klimat, zjawisko smogu"' 
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W ramach realizacji zadania Powiat 

Wołomiński pokrył koszty wkładu 

własnego i transportu tablic 22 528,00 zł, 

wycinki drzew 18 000 zł, transportu jednej 

grupy uczestników warsztatów 540,00 zł, 

tablic sponsorskich 306,27 zł.  

Koszt poniesiony przez Powiat 

Wołomiński: 41 374,27 zł. Dotacja 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach konkursu 2019-EE-1 „Zadania 

z zakresu edukacji ekologicznej”: 

29 309,20 zł. 

 

 

 

„Plac typu OSA Otwarte Strefy Aktywności przy DPS Zielonka”. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28.02.2019 r. Zakres rzeczowy zadania 

obejmował przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. Zakup i montaż następujących 

urządzeń: cztery zestawy urządzeń siłowych obejmujące twister 3-stanowiskowy, wyciąg 

górny i wyciskanie siedząc, rower stacjonarny i koła Tai Chi, Orbitrek i biegacz. Ponadto dwa 

stoły do gry w szachy 

i warcaby, dziesięć ławek 

z oparciem, osiem koszy 

na śmieci i tablica 

z regulaminem. Teren 

wokół OSA został 

obsadzony zielenią. 

Dodatkowo, w ramach 

projektu wokół stawu 

została wyznaczona trasa 

Nordic Walking. 

Koszt zadania ‒ 

101 676,00 zł. 

Przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF – 25 000,00 zł. 

Fot. 55 Urządzenia Otwartej Strefy Aktywności 

Fot. 54 Baner WFOŚiGW 
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W celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z Otwartej Strefy Aktywności starostwo 

zadbało również o wykonanie bariery oddzielającej staw od OSA. 

Tężnia solankowa przy DPS w Zielonce. 

W 2019 roku rozpoczęto inwestycję związaną z wybudowaniem tężni solankowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. Został wyłoniony 

Wykonawca, z którym podpisano umowę na roboty budowlane. Termin zakończenia prac 

20.06.2020 r. 

 Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju turystyki  

Powiatowy Rajd Rowerowy z naturą i kulturą 

W dniach 29 czerwca 2019 r. oraz 31 sierpnia 

2019 r. zorganizowano dwa rajdy rowerowe. 

W rajdach, które odbywały się na terenie gmin 

Jadów i Strachówka łącznie wzięło udział 

ok. 100 osób. Poprzez organizację rajdów 

szlakami turystycznymi spopularyzowane 

zostały tereny tych gmin. Na trasie rajdu 

uczestnicy mieli odnaleźć punkty kontrolne 

i przystąpić do konkurencji sportowych lub 

odpowiedzieć na pytania na tematy historyczne, 

przyrodnicze, lub turystyczne, które 

sprawdzały wiedzę o Powiecie Wołomińskim. 

Osoby, które zebrały największą ilość punktów 

miały pierwszeństwo w wybieraniu nagrody. 

Najcenniejszą nagrodą był rower, 

Organizatorzy rajdu zapewnili także 

ubezpieczenie, opiekę medyczną. oraz posiłek. 

Rajd miał na celu: podniesienie poziomu 

wiedzy o historii Powiatu Wołomińskiego, jego 

atrakcyjności turystycznej i środowisku 
Rysunek 5 plakat promujący rajd rowerowy 

Fot. 56 Stoły do gry w szachy i warcaby 
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naturalnym; propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Rajd cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy w obu terminach mieli do pokonania trasę o długości 

20 km. Trasa prowadziła wzdłuż lokalnych atrakcji historycznych i przyrodniczych. Po rajdzie 

uczestnicy spotkali się przy ognisku. 

Tramwaje wodne na pętli turystycznej wokół Jeziora Zegrzyńskiego 

Zadanie polegało na uruchomieniu przeprawy promowej, pasażerskiej dla turystów pomiędzy 

kierunkami: Serock Jadwisin - Cupel (gmina Serock, powiat legionowski), - Popowo (gmina 

Somianka, powiat wyszkowski), - Kuligów (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński), Arciechów - 

Załubice (gmina Radzymin, powiat wołomiński) – Serock Przeprawa taka w założeniu ma 

zamknąć i dopełnić pętlę rowerową wokół Zalewu Zegrzyńskiego, która dotychczas z przyczyn 

technicznych nie mogła być stworzona. Dwa tramwaje wodne (katamarany Albatros 1 i Albatros 

2) odbywały regularne rejsy wokół Jeziora Zegrzyńskiego i przez rzekę Bug - po 3 rejsy we 

wszystkie soboty, niedziele i święta od soboty 8.06 do niedzieli 1.09.2019 roku oraz w dniach 

20.06 i 15.08 (dodatkowe dni wolne od pracy). Katamarany  „ALBATROS 1” i „ALBATROS 2” 

jednocześnie spełniały rolę Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej, na których dostępne 

były materiały informacyjne i publikacje promocyjne podmiotów współfinansujących koszty 

przedsięwzięcia, w tym Powiatu Wołomińskiego. Powyższe działanie wpisuje się w realizację 

Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku. Cel strategiczny nr 4 Tworzenie 

warunków dla rozwoju 

zrównoważonego rozwoju 

funkcji turystycznej Powiatu 

Wołomińskiego kierunki 

rozwoju: 4.1 Wspieranie 

rozwoju turystyki w oparciu 

o dziedzictwo historyczne 

i kulturowe, 4.2 Rozwój 

i poprawa stanu 

infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, 

4.4 Zagospodarowanie 

potencjału przyrodniczego 

dla rozwoju turystyki 

Portal turystyczny Powiatu Wołomińskiego.  

www.wyprawaznaturaikultura.com.pl  

W 2019 roku na stronie internetowej odnotowano 81 919 wejść od 

ponad 15 tys. odwiedzających. W serwie SMS odnotowano liczbę 

zapisanych użytkowników 154, liczbę wysłanych SMS-ów 6 142. 

Rysunek 6 trasa kursowania katamaranów 

Rysunek 7 logotyp turystyczny Powiatu Wołomińskiego 

http://www.wyprawaznaturaikultura.com.pl/
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Tabela 43 Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego podjęte w 2019 roku 

LP. Nr uchwały Kadencja 2018 - 2023, 2019 rok – Opis uchwały  Sposób wykonania 

1 UCHWAŁA NR 

III-21/2019 

z dnia 16.01.2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

2  UCHWAŁA NR 

III-22/2019 

z dnia 16.01.2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2019 rok 

Uchwała podlega 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego oraz na 

stronach internetowych 

Powiatu Wołomińskiego 

i wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

3  UCHWAŁA NR 

III-23/2019 

z dnia 16.01.2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole 

Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława 

Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez 

przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej 

szkoły 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

4  UCHWAŁA NR 

III-24/2019 

z dnia 16.01.2019 r. 

w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej 

w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

5  UCHWAŁA NR 

III-25/2019 

z dnia 16.01.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

6  UCHWAŁA NR 

III-26/2019 

z dnia 16.01.2019 r. 

w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie 

Ogólne Związku Powiatów Polskich 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

7  UCHWAŁA NR 

IV - 27/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

8  UCHWAŁA NR 

IV - 28/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.170.2019                   

z dnia 25.04.2019 r. 

i aneksem z dnia 

13.09.2019 r. 

9  UCHWAŁA NR 

IV - 29/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.152.2019 

z dnia 16.04.2019 r. 

10  UCHWAŁA NR 

IV - 30/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 
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umową Nr 032.201.2019 

z dnia 17.05.2019 r. 

11  UCHWAŁA NR 

IV - 31/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.182.2019 

z dnia 07.05.2019 r. 

12  UCHWAŁA NR 

IV - 32/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.175.2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

i aneksem z dnia 

10.12.2019 r. 

13  UCHWAŁA NR 

IV - 33/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.153.2019 

z dnia 17.04.2019 r. 

14  UCHWAŁA NR 

IV - 34/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.178.2019 

z dnia 29.04.2019 r. 

15  UCHWAŁA NR 

IV - 35/2019 

z dnia 28.02.2019 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 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.146.2019 

z dnia 16.04.2019 r. 

i aneksem z dnia 

28.11.2019 r. 

16  UCHWAŁA NR 

IV - 36/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia 

zadania publicznego z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.200.2019 

z dnia 16.05.2019 r. 

17  UCHWAŁA NR 

IV - 37/2019 

z dnia 28.02.2019 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. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 71.2018 

z dnia 27.04.2018 r. 
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18  UCHWAŁA NR 

IV - 38/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i została 

ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Maz. 

19  UCHWAŁA NR 

IV - 39/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady 

Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

20  UCHWAŁA NR 

IV – 40/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

21  UCHWAŁA NR 

IV – 41/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

22  UCHWAŁA NR 

IV – 42/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

23  UCHWAŁA NR 

IV – 43/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

24  UCHWAŁA NR 

IV – 44/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę za 

bezzasadną. 

25  UCHWAŁA NR 

IV – 45/2019 

z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia 

linii dziennej autobusów niskopodłogowych na trasie 

z Wołomina do Warszawy 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada nie uwzględniła 

petycji. 

26  UCHWAŁA NR V 

– 46/2019 

z dnia 28.03.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady 

Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

27  UCHWAŁA NR V 

- 47/2019 

z dnia 28.03.2019 r. 

w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

28  UCHWAŁA NR V 

– 48/2019 

z dnia 28.03.2019 r. 

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu 

rocznej informacji z realizacji w 2018 roku „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021” 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

29  UCHWAŁA NR V 

– 50/2019 

z dnia 28.03.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

30  UCHWAŁA NR V 

- 51/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 
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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 

31  UCHWAŁA NR V 

- 52/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.125.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

32  UCHWAŁA NR V 

- 53/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.122.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

33  UCHWAŁA NR V 

– 54/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.115.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

34  UCHWAŁA NR V 

- 55/2019 

z dnia 28.03.2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi 

w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.120.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

35  UCHWAŁA NR V 

- 56/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.123.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

36  UCHWAŁA NR V 

- 57/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.116.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 
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37  UCHWAŁA NR V 

- 58/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.121.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

38  UCHWAŁA NR V 

- 59/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.124.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

39  UCHWAŁA NR V 

- 60/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.119.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

40  UCHWAŁA NR V 

- 61/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.117.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

41  UCHWAŁA NR V 

- 62/2019 

z dnia 28.03.2019 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 

zgodnie z podpisanym 

porozumieniem 

Nr 031.118.2019 z dnia 

06.05.2019 r. 

42  UCHWAŁA NR V 

- 63/2019 

z dnia 28.03.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

43  UCHWAŁA NR V 

- 64/2019 

z dnia 28.03.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

44  UCHWAŁA NR 

VI - 65/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie utraty mocy Uchwały Nr IV-36/2019 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia 

zadania publicznego z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

45  UCHWAŁA NR 

VI – 66/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka 

na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych 

„Muminki” 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 
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Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.200.2019 

z dnia 16.05.2019 r. 

46  UCHWAŁA NR 

VI - 67/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

47  UCHWAŁA NR 

VI - 68/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu 

pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na 

sklep z zaopatrzeniem medycznym 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

48  UCHWAŁA NR 

VI - 69/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu 

pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na 

bar gastronomiczny 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

49  UCHWAŁA NR 

VI - 70/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

50  UCHWAŁA NR 

VI– 71/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

51  UCHWAŁA NR 

VI – 72/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum im. 

Cypriana Kamila Norwida, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

52  UCHWAŁA NR 

VI – 73/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

53  UCHWAŁA NR 

VI - 74/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie utraty mocy Uchwały Nr III-24/2019 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. 

w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w 

Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

54  UCHWAŁA NR 

VI – 75/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława 

Nowaka w Radzyminie, w pięcioletnie Technikum, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniczno-

Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

55  UCHWAŁA NR 

VI – 76/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi trzyletnie 

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida w Radzyminie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

56  UCHWAŁA NR 

VI – 77/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, 

w pięcioletnie Technikum im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

w Tłuszczu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 
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57  UCHWAŁA NR 

VI – 78/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

w Tłuszczu, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzące w skład 

Zespołu Szkół w Tłuszczu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

58  UCHWAŁA NR 

VI – 79/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 

1920 roku w Urlach w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 

w Urlach 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

59  UCHWAŁA NR 

VI – 80/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego im. Ks. Jana Twardowskiego, wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

60  UCHWAŁA NR 

VI – 81/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 

w Wołominie, w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Stanisława Staszica w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

61  UCHWAŁA NR 

VI – 82/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

w Wołominie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące 

w skład Zespołu Szkół w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

62  UCHWAŁA NR 

VI – 83/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, 

w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

63  UCHWAŁA NR 

VI – 84/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 

Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, 

w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu 

Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

64  UCHWAŁA NR 

VI – 85/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 

Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. 

Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

65  UCHWAŁA NR 

VI – 86/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 20 września 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 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 
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i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

66  UCHWAŁA NR 

VI - 87/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

67  UCHWAŁA NR 

VI - 88/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

68  UCHWAŁA NR 

VI – 89/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

69  UCHWAŁA NR 

VI – 90/2019 

z dnia 26.04.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

70  UCHWAŁA NR 

VII – 91/2019 

z dnia 29.05.2019 r. 

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek 

Samorządów Polskich 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

71  UCHWAŁA NR 

VII - 92/2019 

z dnia 29.05.2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

72  UCHWAŁA NR 

VII-93/2019 

z dnia 29.05.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

73  UCHWAŁA NR 

VII -94/2019 

z dnia 29.05.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

74  UCHWAŁA NR 

VIII – 95/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego 

wotum zaufania 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

75  UCHWAŁA NR 

VIII - 96/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za 

rok 2018 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

76  UCHWAŁA NR 

VIII – 97/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

77  UCHWAŁA NR 

VIII - 98/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

78  UCHWAŁA NR 

VIII – 99/2019 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV 

Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 
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z dnia 18.06.2019 r. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 

w Wołominie, al. Armii Krajowej 38 w czteroletnie IV 

Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 

w Wołominie , al. Armii Krajowej 38 

79  UCHWAŁA NR 

VIII - 100/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2025” 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

80  UCHWAŁA NR 

VIII – 101/2019 

z dnia 18.06.2019 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. 

81  UCHWAŁA NR 

VIII - 102/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

82  UCHWAŁA NR 

VIII - 103/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

83  UCHWAŁA NR 

VIII – 104/2019 

z dnia 18.06.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

84  UCHWAŁA NR 

IX-105/2019 

z dnia 04.07.2019 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

85  UCHWAŁA NR 

IX-106/2019 

z dnia 04.07.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

86  UCHWAŁA NR 

IX-107/2019 

z dnia 04.07.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

87  UCHWAŁA NR 

X-108/2019 

z dnia 05.08.2019 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 dniem 1 września 2019 r. 

i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

88  UCHWAŁA NR 

X-109/2019 

z dnia 05.08.2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 
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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 

Województwa 

Mazowieckiego. 

89  UCHWAŁA NR 

X-110/2019 

z dnia 05.08.2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Maz. 

90  UCHWAŁA NR 

XI-111/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Maz. 

91  UCHWAŁA NR 

XI-112/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Wołomińskiego do realizacji projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

92  UCHWAŁA NR 

XI-113/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na 

rzecz realizacji projektu konkursowego „O! 

TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

93  UCHWAŁA NR 

XI-114/2019 

z dnia 29.08.2019 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. 

94  UCHWAŁA NR 

XI-115/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.344.2019 

z dnia 30.08.2019 r. 

95  UCHWAŁA NR 

XI-116/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Jadów na remont infrastruktury sportowej przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym oraz Liceum 

Ogólnokształcącego w Urlach 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

96  UCHWAŁA NR 

XI-117/2019 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz 

Województwa Mazowieckiego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 
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97  UCHWAŁA NR 

XI-118/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

98  UCHWAŁA NR 

XI-119/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Maz. 

99  UCHWAŁA NR 

XI-120/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego 

w Uchwale Nr VIII-104/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada podtrzymała 

stanowisko 

o bezzasadności skargi. 

100  UCHWAŁA NR 

XI-121/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

101  UCHWAŁA NR 

XI-122/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

102  UCHWAŁA NR 

XI-123/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

103  UCHWAŁA NR 

XI-124/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

104  UCHWAŁA NR 

XI-125/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

105  UCHWAŁA NR 

XI-126/2019 

z dnia 29.08.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu z dotychczasowym najemcą 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Aneks 

do umowy z dnia 

01.09.2016 r. 

106  UCHWAŁA NR 

XII-127/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

107  UCHWAŁA NR 

XII-128/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

108  UCHWAŁA NR 

XII-129/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 
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109  UCHWAŁA NR 

XII-130/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

przez Powiat Wołomiński 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. Akt notarialny 

Rep.  A 12131/2019 z dnia 

11.10.2019 r. 

110  UCHWAŁA NR 

XII-131/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu 

Wołomińskiego do pracy w Powiatowej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

111  UCHWAŁA NR 

XII-132/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

112  UCHWAŁA NR 

XII-133/2019 

z dnia 26.09.2019 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 dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

113  UCHWAŁA NR 

XII-134/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Wołomiński, 

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

prowadzonych przez inne organy prowadzące 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

114  UCHWAŁA NR 

XII-135/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej 

umowy najmu w trybie bezprzetargowym 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.454.2019 

z dnia 13.11.2019 r. 

115  UCHWAŁA NR 

XII-136/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

116  UCHWAŁA NR 

XII-137/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XI-117/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa 

Mazowieckiego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

117  UCHWAŁA NR 

XII-138/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 
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118  UCHWAŁA NR 

XII-139/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

119  UCHWAŁA NR 

XII-140/2019 

z dnia 26.09.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

120  UCHWAŁA NR 

XIII-141/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat 

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 

2020 roku. 

121  UCHWAŁA NR 

XIII-142/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 

122  UCHWAŁA NR 

XIII-143/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 

123  UCHWAŁA NR 

XIII-144/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

przez Powiat Wołomiński 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. Akt notarialny 

Rep.  A 13805/2019 z dnia 

20.11.2019 r. 

124  UCHWAŁA NR 

XIII-145/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

125  UCHWAŁA NR 

XIII-146/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

126  UCHWAŁA NR 

XIII-147/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy linii 

elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka – 

Stanisławów w nowym korytarzu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała petycję 

za bezzasadną. 

127  UCHWAŁA NR 

XIII-148/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała petycję 

za bezzasadną. 

128  UCHWAŁA NR 

XIII-149/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

129  UCHWAŁA NR 

XIII-150/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 
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z dnia 30.10.2019 r. uznała skargę za 

bezzasadną. 

130  UCHWAŁA NR 

XIII-151/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

131  UCHWAŁA NR 

XIII-152/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

132  UCHWAŁA NR 

XIII-153/2019 

z dnia 30.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

133  UCHWAŁA NR 

XIV-154/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

w sprawie uchwalenia „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 2020”. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

134 

UCHWAŁA NR 

XIV-155/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na lata 2020-2024” 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

135 

UCHWAŁA NR 

XIV-156/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej związanych 

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie 

powiatu wołomińskiego  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

136 

UCHWAŁA NR 

XIV-157/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr V-49/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 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 2019 roku 

 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

137 

UCHWAŁA NR 

XIV-158/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-

584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 

2018 r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu 

 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego 

138 

UCHWAŁA NR 

XIV-159/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych 

Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

139 
UCHWAŁA NR 

XIV-160/2019 

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 r. wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39531
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39531
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39531
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39531
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39531
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39533
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39533
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39533
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39533
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39535
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39535
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39535
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39535
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39535
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39535
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39535
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39537
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39537
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39537
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39537
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39537
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39537
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39537
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39539
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39539
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39539
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39541
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39541
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z dnia 27.11.2019 r. 

 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu  

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 

2020 r. 

140 

UCHWAŁA NR 

XIV-161/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

za lata 2019-2020 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

141 

UCHWAŁA NR 

XIV-162/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

142 

UCHWAŁA NR 

XIV-163/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

143 

UCHWAŁA NR 

XIV-164/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

144 

UCHWAŁA NR 

XIV-165/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian 

przepisów prawa 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

przekazała petycję do 

rozpatrzenia według 

właściwości. 

145 

UCHWAŁA NR 

XIV-166/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

146 

UCHWAŁA NR 

XIV-167/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

147 

UCHWAŁA NR 

XIV-168/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

148 

UCHWAŁA NR 

XIV-169/2019 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną. 

149 

UCHWAŁA NR 

XV-170/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII-259/2019 w sprawie 

wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny 

TAKrodzina.pl 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

150 

UCHWAŁA NR 

XV-171/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w roku 2020  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39541
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39541
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http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39543
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http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39549
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http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39549
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http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39558
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39560
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39887
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39887
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39887
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39889
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 Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową Nr 032.565.2019 

z dnia 30.12.2019 r. 

151 

UCHWAŁA NR 

XV-172/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego 

m. st. Warszawie  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

152 

UCHWAŁA NR 

XV-173/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

w sprawie wydatków budżetowych, których 

niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2019  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia – 

wykonana. 

153 

UCHWAŁA NR 

XV-174/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

154 

UCHWAŁA NR 

XV-175/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

155 

UCHWAŁA NR 

XV-176/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2020-2035 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

156 

UCHWAŁA NR 

XV-177/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2020 rok  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

157 

UCHWAŁA NR 

XV-178/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

158 

UCHWAŁA NR 

XV-179/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

 

w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian 

przepisów prawa 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

przekazała petycję do 

rozpatrzenia według 

właściwości. 

159 

UCHWAŁA NR 

XV-180/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian 

przepisów prawa 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

przekazała petycję do 

rozpatrzenia według 

właściwości. 

160 

UCHWAŁA NR 

XV-181/2019 

z dnia 19.12.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Rada 

uznała skargę za 

bezzasadną 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=39891
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