
Sprawozdanie Burmistrza

za okres od 20 września do 22 października 2012 r.

1. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej 

w ewidencji  gruntów i  budynków jako  działka  ewidencyjna  nr  2/2  z  obrębu 0053,  03-29  o pow. 1,1426 ha, 

położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4;

2. Podpisanie umowy z firmą pod nazwą JPS-GEODETA na podział działki ewidencyjnej nr 105/5 z obrębu 

0035,  położonej  w  Ząbkach  przy ul.  J. Piłsudskiego  objętej  księgą  wieczystą  Nr WA1W/00037987/2  w celu 

przyłączenia do nieruchomości przyległych;

3. Zawarto  5  umów  dzierżawy  w  systemie  miesięcznym,  na  łączną  kwotę:  66.893,62  zł

a.  grunt  wydzierżawiony z  przeznaczeniem pod  parking  przy ul.  Wyzwolenia  o  pow/  62,50  m2  –  76,88  zł;

b. grunt z przeznaczeniem pod garaż przy ul. Batorego o pow. 17 m2 – 41,82 zł;

c. teren o pow. 27 m2 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej przy ul. Sobieskiego – 36,53 

zł;

d. grunt o pow. 25 m2 z przeznaczeniem pod pawilon handlowy, ul. Batorego (w parku) –   338,25 zł;

e. grunt o pow.3768 m2 przy ul. Piłsudskiego (zlewnia) – 66.400,14 zł.;

4. Wynajęto 20 miejsc parkingowych w garażu podziemnym przy ul. Orlej – 20 umów x 147,60 zł/1 miejsce = 

2.952,00 zł.;

5. Zawarto 3 umowy dzierżawy w systemie rocznym, w celu powiększenia nieruchomości, na łączną kwotę: 

250,00 zł:;

a. grunt o pow. 26 m2 przy ul. Piłsudskiego – 52,00 zł;

b. grunt o pow. 75 m2 przy ul. 11-tego Listopada – 150,00 zł;

c. grunt o pow. 24 m2 przy ul. 11-tego Listopada  - 48,00 zł.

6. Wszczęto 2 postępowania  dotyczące przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności 

nieruchomości:

a. działka ewid. nr 143, obręb 0013,01-13, ul. Kombatantów, pow. 227 m2;

b. działka ewid. nr 1/32, obręb 0020,01-20, ul. Leszyckiego, o pow. 19 m2.;

7. Złożono 14 wniosków do sądu w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych dla 

działek położonych przy ul. Jana Pawła, Baśniowej, Złotej, Kołłątaja;

8. Wypłacono odszkodowanie w wysokości  15 645,00 zł, za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną część ul. 

Orla, działka  nr 63/16 z obr. 0004, 03-04, o powierzchni 0,0017 ha, jako realizacja odszkodowania orzeczonego 

decyzją Starosty Wołomińskiego nr 228/12 z dnia 23.08.2012 r. ;

9. Wypłacono odszkodowanie w wysokości   6 657,00 zł  za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną część ul. 

11  Listopada,  działka  nr  1/3  z  obr.  0015,  01-15,  o  powierzchni  0,0465  ha,  jako  realizacja  odszkodowania 

orzeczonego decyzją Starosty Wołomińskiego nr 240/12 z dnia 7.09.2012 r.;

10. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 5 580,00 zł  za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną część ul. 11 

Listopada,  działka  nr  17/1  z  obr.  0014,  01-14,  o  powierzchni  0,0465  ha,  jako  realizacja  odszkodowania 

orzeczonego decyzją Starosty Wołomińskiego nr 241/12 z dnia 7.09.2012 r.;

11. Złożono 5 wniosków do Wojewody Mazowieckiego o wydanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 

1998 roku -  Przepisy wprowadzające  ustawy reformujące  administrację  publiczną (Dz.  U.  Nr  133 poz.  872) 

decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez miasto Ząbki gruntu położonego w Ząbkach, a zajętego pod 



drogi publiczne gminne (część ulic Powstańców, Kopernika);

12. Złożono  4  wnioski  do  Wojewody  Mazowieckiego  o  wydanie  na  podstawie  art.  5  ust  1  ustawy  

z  dnia  10  maja  1990r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  

o pracownikach samorządowych, decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 27 maja 1990 r. przez  miasto Ząbki 

gruntu  położonego  w  Ząbkach,  zajętego  częściowo  pod  drogi  publiczne  gminne

(ul.  Piłsudskiego/Nowo Ziemowita, Batorego, Szwoleżerów);

13. Podpisano  z  wykonawcą  –  firmą  SKANSKA S.A.  umowę  na  budowę  tunelu  drogowego  pod  torami 

kolejowymi  w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach na kwotę 34 977 683,87 PLN zł. w dniu 4.10;

14. Wprowadzono firmę SKANSKA S.A. na teren budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu 

ulic  Wojska  Polskiego  –  Orla  w  dniu  16.10.  W pierwszej  kolejności  wykonane  zostaną  prace  związane  z 

przebudową ul. Leszyckiego i budową ronda na ul. Wojska Polskiego. Prace potrwają 26 miesięcy;

15. W ramach  prowadzonego  postępowania  przetargowego  wybrany został  wykonawca  budowy drogi  w  ul. 

Piastowskiej firma „Womare” Sp. z o.o. z Wiązownej;

16. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Rozszerzenie dostępności i poprawa bezpieczeństwa e-usług 

w Mieście  Ząbki"  w ramach  Działania  2.2  RPO WM  2007-201.  Całkowita  wartość  kwalifikowana  projektu 

wynosi 2 586 123,26 PLN (dofinansowanie: 2 198 204,77 PLN); 

17. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy ul. Wyzwolenia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych -  Etap II  Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.  Wartość  zadania  2  222 

562,47 PLN, wnioskowana dotacja 666 768,74 PLN;

18. Złożono wniosek o płatność rozliczający  otrzymaną zaliczkę na realizację "Budowy Centrum Turystyczno-

Sportowo-Rekreacyjnego w Ząbkach: Budowa krytej pływalni" na kwotę 573 128,71 PLN;

19. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł. na budowę lodowiska przy ul. Batorego w Ząbkach;

20. Pozytywnie rozpatrzono 12 umów zleceń w ramach bieżącej obsługi administracyjnej Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

21. Podpisano 11 umów na zwrot poniesionych przez rodzica dziecka niepełnosprawnego kosztów związanych z 

dowozem dziecka niepełnosprawnego do szkoły i przedszkola;

22. Wykonano  i  przesłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Warszawie  SIO  „Zestawienie  zbiorcze  baz  danych 

oświatowych w systemie  informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września  2012 r.”;

23. Dokonano zmiany w planie  przyznanych środków finansowych przez Wydział  Finansów Mazowieckiego 

Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  środków  w  kwocie  25  000,00  zł,  (I  transza)  w  ramach  Rządowego 

programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2012”, na dofinansowanie  zakupu podręczników dla uczniów 

rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w szkole podstawowej i  gimnazjum, po uwzględnieniu 

potrzeb w tym zakresie;

24. Dokonano analizy  aneksów do arkuszy organizacji pracy publicznych przedszkoli i szkół z terenu miasta 

Ząbki na rok szkolny 2012/2013;

25. Wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki punkt 

przedszkolny ,,Mały Krokodyl”. Placówka rozpoczęła swoją działalność 25.09;

26. Wpisano  do  ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych  prowadzonej  przez  Burmistrza  Miasta  Ząbki 

Niepubliczne Przedszkole ,,Bezpieczny Przedszkolak". Placówka rozpoczęła  swoją działalność 27.09;

27. Dokonano zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta  Ząbki  dot.  Niepublicznego  Przedszkola  ,,Jagódka",  polegającej  na  dopisaniu  drugiego  miejsca 



prowadzonej działalności przy ul. Świerkowej 2;

28. Utwardzono  doraźnie  drogi  gruntowe  ulic:  Lipowa,  Herberta,  odrzut  od  Wyzwolenia,  odrzut  od 

Niepodległości;

29. Zakończono naprawy dróg gminnych przy wykorzystaniu emulsji asfaltowej kationowej i grysu bazaltowego 

z remontera, użyczonego w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej;

30. Wszczęto postępowanie – wysłano zapytanie o cenę dotyczące zakupu masy asfaltowej na zimno;

31. Zlecono wymianę 32 sztuk wyeksploatowanych opraw oświetleniowych oświetlenia  ulicznego na ulicach 

Jana Pawła II, Klamrowa, 11-go Listopada;

32. Dokonano kontroli  linii  autobusowych Ząbki  1  i  Ząbki  2  pod kątem punktualności  i  potoku.  W wyniku 

kontroli stwierdzono:

1) Linia Ząbki 1

a) tolerancja odjazdu / przyjazdu autobusu na przystanek wahała się do 2 minut od wyznaczonej godziny odjazdu/ 

przyjazdu autobusu

b) maksymalna liczba pasażerów podróżujących kursem o 6.45 z CH M1 do CH M1 – 50 osób

2) Linia Ząbki 2

a) tolerancja odjazdu / przyjazdu autobusu na przystanek wahała się do 3 minut od wyznaczonej godziny odjazdu / 

przyjazdu autobusu

b) maksymalna liczba pasażerów podróżujących kursem o 14.35 z CH M1 do CH M1– 52 osoby;

33. Wystawiono 29 decyzji na lokalizację, zajęcie, umieszczenie i lokalizację zjazdów na kwotę 17 624,51 zł.;

34. Wydano łącznie 10 440 sztuk kart mieszkańca „Jestem z Ząbek”;

35. Zmieniono trasę i rozkład jazdy linii autobusowej Ząbki 2;

36. Ogłoszono postępowanie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na potrzeby miasta Ząbki w 

2013 roku;

37. Zlecono  dokonanie  analizy  ograniczenia  prędkości  pojazdów  w  kwartale  ulic  Żołnierska,  ks.  Skorupki, 

Piłsudskiego;

38. Przeprowadzono remont placów zabaw w dniach 28.09-05.10.;

39. Wymieniono  urządzenie zabawowe (huśtawkę) na placu zabaw położonym przy ul. Wyspiańskiego w dniu 

9.10.;

40. Wymieniono wyeksploatowane okna w lokalach komunalnych na wniosek najemców (50% płaci najemca, 

50% - miasto);

41. Zlecono  wykonanie  ekspertyzy  technicznej  konstrukcji  budynku  komunalnego  położonego  przy  ul. 

Szwoleżerów 34;

42. Zlecono wykonanie przeglądów technicznych budynków faktycznie zarządzanych przez miasto w dniu 8.10.;

43. Zlecono  wykonanie  remontu  pokrycia  dachowego  zespołu  pomieszczeń  gospodarczych  przy  budynku 

komunalnym ul. Skorupki 27;

44. Zlecono wykonanie instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń sanitarnych w 

lokalach komunalnych nr 4 i 5 przy ul. 3 Maja 8,7 w dniu 16.10.;

45. Dostarczono  i  zamontowano  urządzenia  grzewcze  do  lokali  komunalnych  (ul.  Kochanowskiego  49,  ul. 

Piłsudskiego 5 m 18, ul.  3 Maja 8 m 4, ul. Słowackiego 5 m 4);

46. Przeprowadzono kontrolę sprawności technicznej lokali socjalnych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w dniu 9.10. Nie stwierdzono nieprawidłowości;



47. Zameldowano na pobyt stały 100 osób,  na pobyt czasowy – 30. Wymeldowano z pobytu stałego 30 osób. 

Aktualna liczba zameldowanych mieszkańców Ząbek na 22.10. - 28274;

48. Udzielono patronatu Burmistrza Miasta Ząbki oraz dofinansowania w kwocie 1000 zł. na II Rodzinny Rajd 

Szlakiem Małego Powstańca organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3;

49. Udzielono  patronatu  Burmistrza  Miasta  Ząbki  przedsięwzięciu  pod  nazwą  „Szlachetna  paczka” 

organizowanemu przez Stowarzyszenie „Wiosna” oraz rozpropagowano inicjatywę poprzez stronę internetową 

miasta.

50. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przeprowadził rozgrywki II, III, IV,V i VI kolejki rozgrywek I 

i II Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich na boisku "Orlik" przy ul. Batorego 11w dniach 23.09.,30.09., 07.10., 

14.10., 21.10. b.r. ;

51. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach wraz z Publicznym Gimnazjum nr 1 zorganizował I Turniej 

Badmintona  Amatorów  z  cyklu  Grand  Prix'  2012/2013  pod  patronatem  Burmistrza  Miasta  Ząbki  w  ośmiu 

kategoriach wiekowych w grach pojedynczych i podwójnych w dniu 06.10. ;

52. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach wraz z Publicznym Gimnazjum nr 1 zorganizował I turniej 

tenisa stołowego z cyklu Grand Prix w tenisie stołowym 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki w 3 

kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i kategoria open w dniu 13.10.;

53. Interwencje Straży Miejskiej w Ząbkach: ilość – 207. W wyniku podjętych działań przekazano sprawy do:

Referatu Organizacyjno – Administracyjnego -  20, Policji – 7, Pogotowia – 5, Schroniska dla zwierząt – 1, Innych 

służb – 15, Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1,

Sankcje: mandaty – 69 na kwotę – 9 900 zł., pouczenia – 27, polecenia – 42,wnioski do Sądu  – 13.

Współpraca z Komisariatem Policji w Ząbkach – 43 służby (zatrzymano 2 osoby).

W dniu 22.09. - Zabezpieczenie biegów – Park Szuberta.

W dniu 28.09.2012r. Zabezpieczenie przejścia dzieci z SP 2 do Kościoła na ul 11- listopada.

Kontrola miejsc zagrożonych – 501.

Kontrola otoczenia szkół – 84.

                                                           


