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Co to jest Gmina?
Gmina to wspólnota samorządowa osób 

zamieszkujących określone terytorium. 
Gmina jest podstawową i zarazem 

najmniejszą jednostka samorządu 
terytorialnego.



Organy gminy
Władza uchwałodawcza i kontrolna:

- rada gminy

- wójt (gmina wiejska)

Władza wykonawcza:

-komisje stałe i doraźne

-burmistrz(gmina miejska, gmina miejsko-wiejska)

-prezydent miasta ( gmina miejska)



Ogólne informacje
Wołomin(gmina)

Państwo- Polska

Województwo- mazowieckie

Powiat- wołomiński

Burmistrz- Elżbieta Radwan

Kod pocztowy- 05-200, 05-230

Tablice rejestracyjne- WWL



Wsie należące do 
gminy Wołomin:
-Czarna –Duczki -Lipinki -Ossów

-Helenów -Leśniakowizna -Majdan -Stare Grabie

-Mostówka -Nowe Grabie -Nowe Lipiny -Stare Lipiny

-Turów -Zagościniec



Gmina Wołomin graniczy z następującymi gminami: Kobyłka, Radzymin, Klembów, Poświętne oraz Zielonka.

Gmina Wołomin graniczy 

z następującymi gminami:
- Kobyłka

- Radzymin

- Klembów

- Poświętne

- Zielonka



Historia Wołomina
Pierwsze wzmianki o Wołominie pochodzą z XV w. 
Wtedy to prawdopodobnie, około 1454 r. powstała 

wieś o właśnie tej nazwie. Miejscowość pod nazwą
Wołomin występuje w dokumentach od roku 
1530. Właściwie do połowy XIX w. Wołomin nie 

odgrywał żadnej ważnej roli gospodarczej, istniał tu 
tylko dwór, folwark i zagrody chłopskie.



W roku 1896 Henryk Konstanty Wojciechowski 

zakupił ziemie wołomińskie i na ich części 
rozplanował przyszłe miasto zapisując się w historii 

Wołomina jako jego założyciel. To właśnie on 
opracował plan ulic, placów, zaczął sprzedaż działek 

oraz stawał na czele rożnych inicjatyw społecznych. 

Prawa miejskie Wołomin uzyskał w 1919 r, dekretem 
Marszałka Piłsudskiego, tuż po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości. Rozwijał się przemysł, 
powstawały zakłady rzemieślnicze, sklepy, restauracje, 

hotel, kina.



W 1905 roku została uruchomiona Huta Szkła, która 

przyciągnęła do miasta setki ludzi szukających 
zatrudnienia. Warto wspomnieć, że Wołomin w 

okresie międzywojennym znany był ze swoich walorów 
letniskowych i uzdrowiskowych odznaczających się
swoistym mikroklimatem sosnowym co czyniło go 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców stolicy. Wielu z nich zbudowało w 

mieście swoje wille i dwory letniskowe zaś te, które 
zachowały się do dzisiaj stanowią sentymentalną
pamiątkę tamtego okresu.



Na czym polega sesja 
Gminna?
Podczas Sesji, którą zwołuje przewodniczący rady, 

rada miasta dyskutuje na tematy dotyczące Gminy 
Wołomin.



Miejsca w Wołominie godne 
uwagi

Muzeum im. Zofii i Wacława Pomnik Jana Pawła II

Nałkowskich



Dziękujemy!

Źródła: Wikipedia, google grafika, 
podręcznik

,,Dziś i jutro", wolomin.org,

Praca była wspólna działałyśmy online 
na 3 komputerach. Cały czas 
rozmawiając.


