
Sprawozdanie Burmistrza

za okres od 17 maja do 14 czerwca 2012 r.

1. Otrzymano  ostateczną  decyzję  komunalizacyjną  Nr  66854  z  dnia  23.02.2012  r.,  Wojewody 

Mazowieckiego dotyczącą dz nr  4/5 z obrębu 03-30 o powierzchni 0,4756 ha, przy ul. Piłsudskiego 

nr 176;

2. Złożono 9 wniosków do Wojewody Mazowieckiego, celem wydania decyzji stwierdzającej 

nabycie  przez  Ząbki  z  mocy  prawa  z  dniem  1  stycznia  1999  r.  prawa  własności 

nieruchomości zajętych pod ulice: Spokojną, dz nr 58 z obrębu 1-05 o pow. 0,1281 ha; Stefczyka, 

dz nr 54/6 z obrębu 3-15 o pow. 0,0234 ha; Wiosenną, dz nr 21 z obrębu 3-03 o pow. 0,3428 ha; 

Kołłątaja, dz nr 84 z obrębu 3-24 o pow. 0,1634 ha; Traugutta, dz nr 12 z obrębu 3-06 o pow. 0,0666 

ha, dz nr 124 z obrębu 3-05 o pow. 0,2765 ha; Szwoleżerów, dz nr 161 z obrębu 3-13 o pow. 0,1188 

ha, dz nr 150 z obrębu 3-12 o pow. 0,1121 ha; Szkolną, dz nr 154 z obrębu 3-13 o pow. 0,2492 ha.;

3. Otrzymano 6 decyzji Wojewody Mazowieckiego, wydanych w trybie art 73 ustawy przepisy 

wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację  publiczną,  dotyczących  części  ulic: 
Jagiellońskiej dz. nr 15/2 z obrębu 3-27 o pow. 0,0171 i dz. nr 15/9 z obrębu 3-27 o pow. 0,0663 ha, 

Andersena dz. nr 37/3 z obrębu 3-28 o pow. 0,1461 ha, Kochanowskiego dz. nr 37/8 z obrębu 1-03 o 

pow. 0,0106 ha, Narutowicza dz. nr 81/1 z obrębu 1-03 o pow. 0,0140 ha, Budkiewicza dz. nr 61/1 z 

obrębu 1-08 o pow. 0,0068 ha;

4. Sprzedano  grunt  położony  w  Ząbkach  przy  ul.  gen.  Kazimierza  Sosnkowskiego,  stanowiący 

działkę ewidencyjną nr 91/3 z obrębu 0013, 01-13 o powierzchni 0,0131 ha, objętą księgą wieczystą 

WA1W/00024484/2, jako realizacja uchwał Rady Miasta Ząbki Nr XXXIX/294/2009 z dnia 

30 kwietnia .2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i Nr 

XXVI/209/2012  z  dnia  17  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  udzielenia  bonifikaty  na  zbycie 

nieruchomości gruntowej, kwota ze sprzedaży 30 537,00 zł.;

5. Rozstrzygnięto trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej  w ewidencji  gruntów i  budynków jako działka  nr  22  z  obrębu 0049,  03-25

o  powierzchni  0,0669  ha,  położonej  w  Ząbkach  przy ul.  Ułańskiej,  której  stan  prawny 

wynika z Postanowienia Sadu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I 

Ns 414/06, kwota ze sprzedaży 414 304,59 zł.;

6. Złożono  siedem  wniosków  do  sądu  o  ujawnienie,  na  podstawie  decyzji  Starosty 

Wołomińskiego Nr 92/2010 oraz Nr 105/2010 prawa własności Ząbek dla nieruchomości, 

położonych przy ul. Sosnowej, Sikorskiego i Kwiatowej;

7. Wydano  decyzję  dotyczącą  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo 

własności nieruchomości, położonej przy ul. Wesołej 7. Wysokość opłaty po udzieleniu 80% 

bonifikaty  oraz  odliczeniu  kosztów  sporządzenia  operatu  szacunkowego,  wyniosła: 



34.990,00 zł.;

8. Podpisano 9 umów dzierżawy na łączną kwotę: 5.494,65 zł: 6 w systemie rocznym, pod 

powiększenie  własnej  nieruchomości,  dzierżawy przy  ul.  Złotej,  Jana  Pawła  II,  Nowej, 

Bukowej; 2 umowy w systemie miesięcznym, dzierżawa przy ul. Szwoleżerów: pod parking 

nie związany z prowadzeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej oraz dzierżawa przy 

ul. Bukowej  - pod parking związany z prowadzeniem działalności gospodarczej; 1 umowa 

w  systemie  dziennym,  na  grunt  przy  ul.  Orlej,  o  powierzchni  730m2,

z przeznaczeniem pod park rozrywki;

9. Uruchomiono  e-podatki,  które  umożliwią  podatnikom  wgląd  do  swojego  konta  dot. 

rozliczeń podatku od nieruchomości, sprawdzenie wpłat odsetek zaległości oraz składników 

stanowiących podstawę opodatkowania;

10. Zameldowano na pobyt stały  -   116 osób, na pobyt czasowy   -   74, wymeldowano z 

pobytu stałego -  63. Liczba mieszkańców ogółem  27 865 osób;

11. Przeprowadzono analizę arkuszy organizacji pracy publicznych przedszkoli i publicznych 

szkół na rok szkolny 2012/2013, celem ich zatwierdzenia;

12. Zorganizowano  szkolenie,  nt.  „System  Informacji  Oświatowej  -  wymagania  wobec 

przetwarzania  danych  osobowych,  w tym danych  wrażliwych.  Stan  prawny po  zmianie 

ustawy  o  SIO”,  w  którym  uczestniczyli  dyrektorzy  i  pracownicy  publicznych  i 

niepublicznych  placówek  z  terenu  Ząbek,  pracownicy  Referatu  Oświaty  i  Polityki 

Społecznej UM Ząbki oraz wydelegowane osoby z placówek oświatowych z terenu Marek;

13. Pozytywnie  rozpatrzono  12  umów  zleceń  w  ramach  bieżącej  obsługi  administracyjnej 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14. Przeanalizowano dokumentację związaną z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i 

placówek  w  ramach  organizacji  przetargu  na  dowóz  dzieci  niepełnosprawnych  w  roku 

szkolnym 2012/2013. Wnioski o dowóz złożyło 42 rodziców;

15. Zakończono zbieranie wniosków do opracowywanych projektów planów miejscowych dla 

wybranych obszarów miasta;

16. Trwają prace związane z nasadzeniem zieleni w pasie drogowym ul. Wolności i Batorego, 

jako  konsekwencja  decyzji  nr  0154/113/2011  zezwalającej  na  usunięcie  drzew  w 

południowej części miasta u zbiegu ulic Reymonta i Powstańców. Decyzja dla  PKB Inwest, 

działającej w imieniu spółdzielni „Septoma”;

17. Przeprowadzono gwarancyjne przeglądy ulic i wezwano wykonawców do usunięcia usterek 

w ul. Powstańców, Wolności, Jana Pawła II, Zycha, Torfowej;

18. Przeprowadzono przegląd ul. Skrajnej, Sowińskiego, Mickiewicza;

19. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny z wezwaniem wykonawcy do usunięcia usterek na 



boisku Orlik przy Publicznym Gimnazjum nr 2;

20. Ogłoszono  przetarg  na  dokończenie  termomodernizacji  urzędu,  polegający  na  instalacji 

kolektorów solarnych wraz z całą instalacją oraz ociepleniem stropu w całym obiekcie;

21. Trwają prace nad wykonaniem placu zabaw „wyklikanego” przez mieszkańców w konkursie 

„Nivea”. Ogrodzono plac. Zabawki mają zostać zainstalowane do końca czerwca;

22. Uprzątnięto przystanki autobusowe na terenie miasta oraz zinwentaryzowano je pod kątem 

wyposażenia w ławki i kosze;

23. Dokonano montażu oświetlenia na ul. Bratniej;

24.  Wyklejono grafikę na autobusach linii Ząbki 1 oraz Ząbki 2;

25. Skontrolowano autobusy linii Ząbki 1 i \Ząbki 2 pod kątem punktualności;

26. Naprawiono  około  1000  szt.  ubytków  na  ulicach:  Lipowa,  Słoneczna,  Wyzwolenia 

(częściowo),  Kołłątaja,  Parkowa,  Bema,  Mickiewicza,  Niepodległości,  Targowa, 

Poniatowskiego, Górnośląska, Sobieskiego (większa część), Żeromskiego, Wigury, Kuleszy, 

Narutowicza;

27. Naprawiono  słup  oświetleniowy  na  ul.  Powstańców  uszkodzony  w  wyniku  zdarzenia 

drogowego i odzyskano poniesione na naprawę koszty;

28. Wymieniono  skrzynki  SON  oraz  zamontowano  zegary  astronomiczne  celem sterowania 

oświetleniem ulicznym;

29. Wystawiono  50  decyzji  na  lokalizacje,  zajęcie,  umieszczenie  zjazdów,  na  kwotę

11 331,64zł;

30. Wydano łącznie ok. 8672  kart mieszkańca;

31. Zorganizowano Festyn w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz Galę Full Contact Sanda w dniu 

19 maja;

32. Zorganizowano XI Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej pod patronatem Starosty 

Wołomińskiego  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  ul.  Orla  8  w  dniu  19  maja.  Osiągnięcia 

uczestników z Ząbek: instrumenty klawiszowe grupa wiekowa - klasy I – III :2 miejsce - 

Emilia Ryciuk, gitara: grupa wiekowa - klasy I – VI: 1 miejsce - Mariusz Pabjasz, 2 miejsce 

-  Marcin  Żmijewski,  3  miejsce  -  Marta  Gromek,  grupa  wiekowa  -  szkoły 

ponadpodstawowe:I 1miejsce - Tomasz Antecki, 2 miejsce - Damian Zubczyński, 3 miejsce 

- Agnieszka Chabera;

33. Otwarto  wystawę  malarstwa  Ewy  Buczyńskiej  oraz  zorganizowano  koncert  kwartetu 

smyczkowego "The Tonacja" w MOK, ul. Orla 8 w dniu 19 maja;

34. Zorganizowano przez Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

bieg w ramach akcji „Cała Polska Biega” w dniu 20 maja;

35. Zorganizowano  imprezę  integracyjną  "Jesteś  Ty  jestem  Ja  jesteśmy  razem"   w  MOK, 



ul. Orla 8 w dniu  21 maja;

36. Uczestniczono  w  Konkursie  Poezji  Romantycznej  w  Wołominie  w  dniu  21  maja. 

Osiągnięcia uczestników z MOK Ząbki: Teatr jednego aktora 1 miejsce- Patrycja Pióro 2 

miejsce- Urszula Sarna. Recytacja 1 miejsce- Anna Jakubowicz Poezja śpiewana 3 miejsce 

Julia Jóźwik;

37. Uczestniczono  w  XXXII  Przeglądzie  Amatorskich  Zespołów  Artystycznych  w  Ośrodku 

Kultury im Stefana Żeromskiego, Warszawa Wola w dniu 24 maja. Osiągnięcia uczestników 

z  MOK Ząbki:  2  miejsce-"Brzydka  Królewna"-  szkoła  podstawowa,  wyróżnienie-  "Ale 

wiocha"- gimnazjum, liceum;

38. Zorganizowano w MOK Finał XXII Festiwalu Piosenki Ząbki 2012. w dniu 26 maja;

39. Zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 Dzień Dziecka i Sportu oraz wyścig 

rowerowy w dniu 2 czerwca;

40. Zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 Festyn rodzinny w dniu 2 czerwca;

41. Zorganizowano przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mini Mistrzostwa Europy piłce 

nożnej  na boisku MOSiR w dniu 2 czerwca;

42. Zorganizowano  przez  Koło  Wędkarskie  nr  61  w  Ząbkach  na  terenie  zielonkowskich 

„Glinianek” „Dzień Dziecka z wędką” w dniu 3 czerwca;

43. Zorganizowano  przez  Publiczne  Przedszkole  nr  1  „Zielony  Dinek”  w  dolnym  kościele 

parafii  Miłosierdzia  Bożego  w  Ząbkach  „II  Festiwal  muzyki  przedszkolnej”  w  dniu  6 

czerwca;

44. Zorganizowano przez Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Ars Antiqa”  VII Festiwal Muzyki 

Chóralnej w dniu 9 czerwca;

45. Zorganizowano przez  Koło  Wędkarskie  nr  61  w Ząbkach zawody wędkarskie  o  Puchar 

Burmistrza Miasta Ząbki w dniu 10 czerwca;

46. Interwencje  Straży  Miejskiej  w  Ząbkach:  ilość:  199.  W  wyniku  podjętych  działań 

przekazano  sprawy  do:  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  -   8,  Wydziału 

Ochrony Środowiska – 1, Policji – 6, Pogotowia – 1, Schroniska – 4, Innych służb – 14;

47. Sankcje: mandaty – 32  na kwotę – 4 700 zł, pouczenia – 35, polecenia – 207, wnioski do 

sądu  – 9. Współpraca z Komisariatem Policji w Ząbkach – 27. Współpraca z Wydziałem 

Ruchu Drogowego – 1;

W  dniu  19.05.2012  r.-  udział   w  majówce  dla  niepełnosprawnych  w  Nadleśnictwie 

Drewnica;

W  dniu  25.05.2012  r.  -  akcja  ratunkowa  funkcjonariuszy  Straży  i  Policji  –  12  letnia 

dziewczynka wpadła do zalanych piwnic pustostanu  - po stwierdzeniu braku oznak funkcji 

życiowych  podjęto  resuscytację  krążeniowo-oddechową  (przywrócenie  podstawowych 



funkcji życiowych) do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego;

W dniu 20.05.2012 r.- zabezpieczenie biegu Cała Polska Biega.

W dniu 24.05.2012 r. - zabezpieczenie i pomoc przy odłowieniu dzika.

W dniu 02.06.2012 r – zabezpieczenie crossowego wyścigu rowerowego.

W dniu 07.06.2012 r. - Zabezpieczenie Procesji Bożego Ciała ( trzy parafie).

Kontrola  miejsc  zagrożonych  –  350.  Kontrola  otoczenia  szkół  –  45.


