
Sprawozdanie Burmistrza

za okres od 20 listopada do 6 grudnia 2012 r.

1. Dokonano  zamiany  gruntu  w  ramach  realizacji  uchwały  Rady  Miasta  Ząbki  Nr  LII/418/2010

z dnia 06.05.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych, gdzie – Ząbki  

otrzymują  własność  nieruchomości  objętej  księgą  wieczystą  nr  WA1W/00030992/1,  oznaczonej  w  ewidencji 

gruntów i budynków jako dz. nr 74 z obrębu 0030, 03-06 o powierzchni 0,0951 ha, położonej w Ząbkach przy ul.  

Ks. Skorupki z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości – pod usługi sportu i rekreacji  z zielenią 

towarzyszącą,  natomiast  druga  strona  uzyska  własność  części  nieruchomości  objętej  księgą  wieczystą  nr  

WA1W/00023378/9, oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 72/2 z obrębu 

0030,  03-06 i  części  nieruchomości  objętej  księgą  wieczystą  nr WA1W/00023377/2,  oznaczonej  w ewidencji 

gruntów i  budynków jako działka ewidencyjna nr  73/2 z obrębu 0030,  03-06,  stanowiących własność miasta 

Ząbek, położonych w Ząbkach przy ul. Gdyńskiej o łącznej powierzchni 0,0951 ha.;

2. Sprzedano grunt w trybie bezprzetargowym, stanowiący działki ewidencyjne nr 200/5, nr 200/6 i nr 200/9 z 

obrębu 0013, 01-13 o łącznej powierzchni 0,0274, objęty księgą wieczystą nr WA1W/00024467/7, położony w 

Ząbkach przy ul. 1 Brygady i Starzyńskiego za 77 237 PLN brutto w celu poprawy warunków zagospodarowania  

nieruchomości sąsiedniej;

3. Złożono 3 wnioski 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 ulicy Słowiańskiej, ul. Chłopickiego, ul. Szwoleżerów/Obrońców);

4. Złożono  wniosek  do  Wojewody  Mazowieckiego  o  komunalizację  mienia  Skarbu  Państwa  dot.  gruntu 

położonego w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego, dz. 4/6 obręb 03-30;

5. Uzyskano  ostateczną Decyzję Wojewody Mazowieckiego wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990  

r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych,  

potwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez miasto Ząbki gruntu położonego w Ząbkach  

a zajętego pod drogę publiczną gminną, ul. Narutowicza;

6. Uzyskano 3 ostateczne Decyzję Wojewody Mazowieckiego wydane na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13  

października 1998 roku -  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację  publiczną,  stwierdzające  

nabycie z mocy prawa przez miasto Ząbki gruntu położonego w Ząbkach, a zajętego pod drogi publiczne gminne  

ul. Parkową, ul. Szwoleżerów, ul. Wilczą;

7. Podpisano 7 umów dzierżawy w systemie rocznym, w celu powiększenia własnej nieruchomości (5  dot. ul.  

Wolności oraz przy ul. 11 Listopada i Sosnkowskiego)

8. Podpisano dwie umowy dzierżawy na sprzedaż drzewek, krzewów i ozdób świątecznych w rejonie ul. 3-go 

Maja/Poniatowskiego oraz przy ul. J. Piłsudskiego;

9. Złożono wniosek do sądu o założenie Księgi Wieczystej dla dz. 5/9 z obr. 01-08, o pow. 0,0532 ha, położonej 

przy ul. 11 listopada;

10. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na dostawę, montaż i uruchomienie lodowiska  - Białego Orlika 

przy Szkole  Podstawowej  nr  2  w Ząbkach,  z  firmą „Wojciech Galisz  Obróbka i  montaż  urządzeń do  celów 

sportowych” Jastrzębie Zdrój;

11. Rozpoczęto prace przy budowie ulicy Sezamkowej;



12. Przygotowano dokumentację przetargową budowy drogi w ul. Wiosennej i ogłoszono przetarg ;

13. Wpłynęło ok. 50% deklaracji od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu miasta Ząbki w związku ze  

zmianą w przyszłym roku systemu gospodarki odpadami;

14. Wdrożono aplikację informatyczną, która będzie służyć do obsługi systemu gospodarki odpadami;

15. Beneficjenci  (z  wyjątkiem  jednej  osoby)  korzystający  z  pomocy  udzielonej  na  usunięcie  wyrobów 

zawierających azbest rozliczyli się z udzielonej dotacji. W sumie skorzystało 17 osób;

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

17. Sporządzono  i  przesłano  do  Kuratorium Oświaty  w  Warszawie  sprawozdanie  zbiorcze  dotyczące  liczby 

uczniów, uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta  

Ząbki, którzy zostali objęci Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Łącznie 138 

uczniów z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta;

18. Monitorowano oraz zgłaszano  e – mailowo i telefonicznie informacje do GUS i do zmodernizowanego SIO, 

o braku nadania publicznym i niepublicznym  szkołom i placówkom  oświatowym z terenu miasta Ząbki numerów 

Regon oraz numerów RSPO  (Rejstr Szkół i Placówek Oświatowych), pomimo wysłania w formie elektronicznej 

wypełnionych formularzy ww. placówek w terminie określonym w harmonogramie wdrażania zmodernizowanego  

SIO. W wyniku interwencji w tej sprawie złożone elektronicznie formularze szkół  i placówek z terenu  miasta 

Ząbki. Na dzień 6 grudnia 2012 r. numery regon otrzymały wszystkie przesłane do zmodernizowanego SIO szkoły 

i placówki z terenu miasta Ząbki, zaś na nadanie numeru RSPO oczekuje 6 placówek;

19. Powiadamiano dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli z terenu miasta Ząbki, których 

szkoły  i  placówki  otrzymały:  nadany  numer  regon  i  numer  RSPO,  o  konieczności  składania  elektronicznie 

wniosków o upoważnienie dyrektorów szkół i placówek oświatowych do dostępu do bazy danych SIO w ramach  

zmodernizowanego  SIO;

20. Liczba  mieszkańców zameldowanych  ogółem w Ząbkach  na  pobyt  stały 28  428  W omawianym czasie 

zameldowano. na pobyt  stały 73 osoby, na pobyt czasowy 18. Wymeldowano z pobytu stałego 14 osób;

21. Zakończono  równanie  dróg  gruntowych  i  równanie  dróg  z  uzupełnieniem  destruktem  ulic  Piaskowej,  

Zielonej, Zakopiańskiej, Wiśniowej, Żwirki, Jagiellońskiej, Budkiewicza, Kochanowskiego, Błękitnej, Bocianiej, 

Skowronka, Malczewskiego, Złotej, Podleśnej, Miłej, Sokolej, Kamiennej, Zielonej, Gdyńskiej, 17 stycznia oraz 

wykonano  remont  cząstkowy masą  asfaltową  na  gorąco  na  ulicach:  Klamrowej,  Szwoleżerów,  Powstańców, 

Sienkiewicza, I Brygady, Tulipanowej, Żabiej, Wyspiańskiego;

22. Zakupiono 70 tys. sztuk biletów ulgowych dla linii Ząbki 1 i Ząbki 2;

23. Wystawiono 36 decyzji na zajęcie, umieszczenie i lokalizację zjazdów na kwotę 6 007,58 zł.;

24. W dniach 22-23 listopada br. został przeprowadzony w urzędzie audyt w zakresie funkcjonowania systemu 

zarządzania jakością ISO 9001:2008. Audyt nie wykazał żadnej niezgodności i na jego podstawie urząd uzyskał 

recertyfikację na kolejne 3 lata tj. do dnia 29 listopada 2015r.;

25. Miasto Ząbki  otrzymało wyróżnienie za dbanie o finanse mieszkańców, przyznane przez Centrum Prawa  

Bankowego  i  Informacji,  wydawcę  cenionego  przez  samorządowców  poradnika  ”Europejski  Doradca 

Samorządowy. Wyróżnienie odebrano podczas konferencji w dniu 22.11;

26. Podejmowano delegację  tureckich samorządowców i  przedsiębiorców w dniu  28.11.  Delegacja  zwiedziła 

trybunę główną oraz Praską Giełdę Spożywczą;

27. Odznaczono  medalem  Prezydenta  RP  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie  trzy  ząbkowskie  pary,  które 



obchodziły złoty jubileusz w dniu 24.10.;

28. Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  wraz z  Publicznym Gimnazjum nr  1 zorganizowały II  turniej  tenisa 

stołowego z cyklu Grand Prix 2012/2013 w dniu 01.12.;

29. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  zorganizował  spotkanie  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  sali  

konferencyjnej Urzędu Miasta;

30. OPS zorganizował poradnictwo dla ofiar przemocy w ośrodku (5 osób);

31. OPS zorganizował odbiór przez klientów OPS drzewa wyciętego przy budowie tunelu. Skorzystało 6 rodzin ;

32. OPS zorganizował dowóz węgla do domów klientów OPS. Skorzystały 53 rodziny;

33. OPS współpracował z przedstawicielami akcji „Podaj Rękę”. Wytypowano 4 rodziny oraz zebrano od nich 

wymagane oświadczenia w związku z możliwością otrzymania świątecznej paczki;

34. Interwencje Straży Miejskiej w Ząbkach. Ilość interwencji – 124. W wyniku podjętych działań przekazano  

sprawy do: Referatu Organizacyjno – Administracyjnego -  9, Policji – 2, Schroniska – 4, Straży Pożarnej – 1,PGK 

– 2, Innych służb – 11;

35. Sankcje: mandaty – 51 na kwotę – 6 500 zł., pouczenia – 7, polecenia – 9, wnioski do sądu  – 11;

Współpraca z Komisariatem Policji w Ząbkach – 22 służby (odnaleziono skradziony pojazd);

Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego – 3 służby;

W dniu 26.11. osoba nietrzeźwa przekazana na Komisariat Policji w Ząbkach;

W dniu 29.11. osoba nietrzeźwa przekazana rodzinie;

Kontrola miejsc zagrożonych – 239;

Kontrola otoczenia szkół – 24;

Kontrole miejsc przebywania bezdomnych od 3.12. do zakończenia okresu zimowego.


