
Sprawozdanie Burmistrza

za okres od 2 lipca do 19 września 2012 r.

1. Rozstrzygnięto drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej 

w  Ząbkach  przy  ul.  Hugona  Kołłątaja,  objętej  księgą  wieczystą  Nr  WA1W/00112372/8  wraz  z  udziałem w 

wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036-03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę 

wewnętrzną, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja, wynikiem negatywnym;

2. Rozstrzygnięto pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 52 z obrębu 0051, 03-27 o pow. 0,1156 ha, położonej 

w Ząbkach przy ul. Kaszubskiej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00117955/4, wynikiem negatywnym;

3. Przejęto grunt stanowiący działki ewid.  nr 24/1, 24/2,  25, 27/6 i  34/2 z obr.  03-04 wraz z infrastrukturą 

stanowiącą pasaż pieszy oraz garaż podziemny położony przy ul. Orlej i sporządzono protokół; 

4. Wypłacono odszkodowanie w wysokości  2 968,00 zł, za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną część ul. 

Jana Pawła II,  działka nr  137/3 z obr.  0022,  01-22,  o powierzchni  0,0014 ha,  jako realizacja odszkodowania 

orzeczonego decyzją Starosty Wołomińskiego nr 200/2012 z dnia 13.06.2012 r. ;

5. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 41 615,00 zł. za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną część ul. 

Budkiewicza, działka nr 61/6 z obr. 0008, 01-08, o powierzchni 0,0017 ha oraz działka nr 43/4 z obr. 0009, 01-09, 

o  powierzchni  0,0188  ha,  jako  realizacja  odszkodowania  orzeczonego  decyzją  Starosty  Wołomińskiego  nr 

207/2012 z dnia 27.06.2012 r.;

6. Podpisano następujące umowy dzierżawy:

a) cztery umowy w systemie rocznym, w celu powiększenia własnej nieruchomości:

- przy ul. Sobieskiego, grunt o pow. 62 m2 - kwota czynszu: 124,00 zł.;

- przy ul. Szwoleżerów grunt o pow. 37 m2 - kwota: 74,00 zł.;

- przy ul. Nowej grunt o pow. 114 m2 - kwota: 228,00 zł.;

- przy ul. Piłsudskiego grunt o pow. 21 m2 - kwota czynszu: 42,00 zł.;

b) trzy umowy w systemie miesięcznym, pod działalność gospodarczą (1) oraz pod reklamy (2), :

- grunt położony przy ul. Nowej, o pow. 243 m2,- łączna kwota czynszu: 560,14 zł;

- grunt położony przy ul. Słowackiego o pow. 3 m2  - kwota: 129,15 m2;

- grunt położony przy ul. Łodygowej, o pow. 3 m2 - kwota: 129,15 zł;

7. Wydano  decyzję  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości 

położonej  przy  ul.  Leszyckiego,  stanowiącej  garaż,  o  pow.  20  m2.  Opłata  z  tytułu  

przekształcenia, po udzieleniu 50% bonifikaty, wyniosła: 2.608,50 zł;

8. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych znajdujących się 

w budynku przy ul. Orlej 8 w Ząbkach (3 lokale użytkowe).  Lokal nr 70 oraz 71 stanowią funkcjonalną całość 

gospodarczą, łączna pow. tych lokali to: 184,70 m2. Lokal nr 72 ma pow. 71,90m2. Cena wywoławcza (netto) 

+23% VAT dla lokali nr 70 i 71 wynosi 1.110.000,00 zł. Cena wywoławcza dla lokalu nr 72 to: 464.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2012r.;

9. Trwają  prace  związane  z  budową drogi  w ul.  Krętej  i  sięgaczy ul.  11-go  Listopada  w ramach  systemu 

gospodarczego na podstawie zawartego porozumienia z Zakładami Karnymi;



10. Zakończono  termomodernizację  budynku  Urzędu  Miasta  Ząbki.  Wykonano  m.in.  instalację  kolektorów 

słonecznych,  w  celu  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej,  ocieplenie  stropu,wymiany  okien  (parter  m.in. 

Referat  Organizacyjno  –  Administacyjny).  Wartość  projektu  141  000,00  zł.,  w  tym  kwota  dofinansowania

98 700,00 zł.;

11. Zakończono prace polegające na budowie parkingu przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 przy ul. B. Prusa; 

12. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ul. Różanej;

13. Otrzymano  refundację  środków  w  ramach  projektu  "Informatyzacja  Urzędu  Miasta  Ząbki"  w  kwocie

330 837,36 zł.;

14. Zameldowano na  pobyt  stały 467 osób,  na  pobyt  czasowy 157,  wymeldowano 203.  Na  dzień  19.09.  w 

Ząbkach jest zameldowanych  28.196 osób;

15. Rozpoczęto oczyszczanie i udrażnianie systemu kanalizacji deszczowej w postaci wpustów ulicznych, studni 

rewizyjnych, studni chłonnych i przykanalików;

16. Wykonano odwodnienie ulicy Świerkowej w postaci rowu chłonnego;

17. Odnowiono oznakowanie poziome;

18. Wyrównano jezdnie dróg gruntowych oraz wyrównano i uzupełniono destruktem asfaltowym drogi gruntowe: 

Piaskowa, Bortnowskiego, Wyszyńskiego, Zakopiańska, Żwirki, Spokojna, Leśna, Kochanowskiego, Pogodna, Na 

Bagnie, Mokra, Piastowska, Wiśniowa, Olszewskiego, Błękitna, Bociania, Skowronka, Herberta, Malczewskiego, 

Złota, Andersena, Kaszubska, Wronia, Gajowa (część), Akacjowa, Sasanki, Saperów, Staszica, Miła, Wiosenna, 

Dębowa, 17 Stycznia, Gdyńska (część);

19. Naprawiono drogi asfaltowe grysem i emulsją z remontera - na ulicach Sobieskiego – odc. od Górnośląskiej 

do Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Asnyka, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej;

20. Rozebrano  progi  asfaltowe  na  drogach,  gdzie  ich  lokalizacja  była  bezzasadna  (ulica  Tulipanowa,  ulica 

Kołłątaja);

21. Podpisano  umowy  na  zakup  emulsji  asfaltowej  kationowej  i  grysu  bazaltowego,  celem  wykonywania 

naprawy dróg asfaltowych grysem i emulsją z remontera, użyczonego w ramach umowy z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej;

22. Dokonano remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco 

z recyklera – w ilości ok. 110 m2;

23. Wprowadzono projekty stałej organizacji ruchu na ulicy Reymonta;

24. Podpisano umowę na doraźne utwardzenie dróg gruntowych ulic: Mokrej, Lipowej, Wyzwolenia, odrzut od 

Niepodległości, Bocianiej, Herberta;

25. Wystawiono 119 decyzji  na lokalizacje, zajęcie,  umieszczenie, lokalizację zjazdów, kary na łączną kwotę 

34969,34 zł.; 

26. Wszczęto postępowanie w sprawie zajęcia pasa drogowego ul.  Powstańców bez wymaganego zezwolenia 

zarządcy drogi; 

27. Skontrolowano autobusy linii Ząbki 1 i Ząbki 2, potocznie zwane „Darmobusami” pod kątem punktualności 

oraz potoku pasażerów;

28. Wydano  ok.10 tysięcy kart mieszkańca.

29. Pozytywnie rozpatrzono 10 umów zleceń w ramach bieżącej obsługi administracyjnej Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

30. Przygotowano 10 umów o dzieło dla ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej, którzy brali udział jako 



członkowie komisji egzaminacyjnych powołanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki, przeprowadzających 

postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela  mianowanego;

31. Podpisano umowę na świadczenie usług transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Ząbki z firmą 

TRANS  –  TOM  Tomasz  Zieliński  z  Nieporętu  na  kwotę  377  910,00  zł..  Z  dowozu  skorzysta  30  dzieci 

niepełnosprawnych.

32. Podpisano 10 umów na zwrot poniesionych przez rodzica dziecka niepełnosprawnego kosztów związanych z 

dowozem dziecka niepełnosprawnego do szkół  i przedszkoli na łączną kwotę 10 163,15 zł.;

33. Powołano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki dla osób, które złożyły wnioski o wszczęcie postępowania 

egzaminacyjnego  na  stopień  nauczyciela  mianowanego  10  Komisji  Egzaminacyjnych,  przeprowadzających 

postępowanie  egzaminacyjne  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  zawodowy  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego.  Ustalono  termin  i  miejsce  oraz  skład  komisji  egzaminacyjnych  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami. Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających 

się  o  awans  zawodowy na  stopień  nauczyciela  mianowanego,  odbyły  się  w  Urzędzie  Miasta  Ząbki  w  Sali 

Konferencyjnej w terminach: 11.07 - cztery posiedzenia,17.07 - cztery  posiedzenia, 18.07 - trzy  posiedzenia;

34. Przygotowano  11  aktów  nadania  stopnia  nauczyciela  mianowanego  z  uzasadnieniem  oraz  11  aktów 

ślubowania dla nauczycieli otrzymujących akty, według roty określonej w art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze. zm.), które zostały uroczyście wręczone nauczycielom 

dniu 29.08 w Urzędzie Miasta Ząbki;

35. Zorganizowano otwarcie placu zabaw „Nivea” w Parku Miejskim im. Szuberta w dn. 7.07;

36. Zorganizowano uroczystość obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach w dniu 13.08;

37. Objęto patronatem Burmistrza Miasta Ząbki: „Dzień Weterana” (8.09. GP nr 2 Ząbki). „Dziewczęcy Bieg 

cudu nad Wisłą  (15.08. Ossów),  II Turniej Piłkarski o  Puchar TPZ (9.09 SP2 Ząbki);

38. Zorganizowano badania dla pań w mammobusie w dniach 10 i 11.09, skorzystało 131 kobiet;

39. Zorganizowano i przeprowadzono „Lato w mieście” przez Miejski Ośrodek Kultury w dniach 2 – 13.07 w 

którym uczestniczyło ok. 100 dzieci i młodzieży z Ząbek dziennie. Organizowano wyjazdy na basen, co Centrum 

Nauki „Kopernik”, do kina i do zoo. Organizowano także w MOK teatrzyki oraz wyświetlono filmy;

40. Zorganizowano  i  przeprowadzono  „Lato  w  mieście  na  sportowo’2012”  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i 

Rekreacji w dniach 6-24.08.2012 r., w którym uczestniczyło dziennie 40. dzieci i młodzieży z Ząbek;

41. MOSiR wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ząbek zorganizował II Turniej Piłkarski o Puchar Przyjaciół Ząbek 

w dniu 9.09;

42. MOSiR przeprowadził rozgrywki I kolejki rozgrywek I i II Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich na boisku 

„Orlik” przy ul. Batorego 11w dniu 16.09;

43. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  współpracował  ze  Stowarzyszeniem  PRO,  w  zakresie  uczestnictwa  16 

podopiecznych  OPS  w  dwóch  3-dniowych  cyklach  szkoleniowych  w  zakresie  doskonalenia  umiejętności 

wychowawczych;

44. OPS wdrożył procedury Niebieskiej Karty (4 przypadki założenia nowych kart);

45. OPS zorganizował 4 spotkania z ofiarami przemocy w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego;

46. Z poradnictwa dla ofiar przemocy prowadzonego przez OPS skorzystało 15 osób;

47. OPS przeprowadził 5 interwencji u osób psychicznie chorych;

48. OPS  odbył  15  spotkań  z  przedstawicielami  instytucji  zajmujących  się  przeciwdziałaniem  przemocy  w 

rodzinie (policja, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pedagodzy, psycholodzy szkolni);



49. Interwencje  Straży Miejskiej:   ilość  interwencji  –  661.  W wyniku  podjętych  działań przekazano sprawy 

do:Referatu Organizacyjno – Administracyjnego -  64, Wydziału Ochrony Środowiska – 6, Policji – 11, Pogotowia 

–  5,  Schroniska  dla  zwierząt  –  7,Innych  służb  –  24,  PGK  –  1,  Zarządu  Dróg  Powiatowych  –  2.  

Sankcje: mandaty – 269 na kwotę – 35 000 zł ,pouczenia – 47, polecenia – 111.Wnioski do Sądu  – 17.

Współpraca z Komisariatem Policji w Ząbkach – 82 służby (zatrzymano 6 osób)

Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego – 3 służby

W dniu 05.07. - ujęty nietrzeźwy rowerzysta i przekazany Policji.

W dniu 07.07. - zabezpieczenie otwarcia placu zabaw w Parku Miejskim.

W dniu 26.07 - przewiezienie rybitwy do Ptasiego Azylu ZOO.

W dniu 01.08. zabezpieczenie uroczystości z okazji rocznicy ,, Cudu nad Wisłą”

W dniu 27.08. - osoba nietrzeźwa przewieziona do domu i przekazana rodzinie.

W dniu 29.08. - osoba nietrzeźwa przekazana rodzinie.

W dniu 14.09.- starszy mężczyzna zagubił się (zanik pamięci) – ustalono adres zamieszkania z pomocą OPS i 

Wydziału Meldunków. Mężczyznę zawieziono do domu i przekazano rodzinie.

W dniu 09.09.- zabezpieczenie imprezy w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Batorego. 

Kontrola miejsc zagrożonych – 1711. Kontrola otoczenia szkół – 131.


