
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od 5.12.2015 r.   do  5.02.2016 r.  

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Podpisano umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z terenu Gminy 

Michałowice z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo i Kanalizacji w m. st. 

Warszawie. 

2. Podpisano umowę na obsługę, konserwację i eksploatację sieci wodociągowej na terenie 

gminy Michałowice na okres 02.02.2016 r. do 31.12.2017 r. z firmą Pomp 4 Eko  

Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 321, Warszawa, na kwotę brutto 1 021 248,00 zł 

3. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 

porządkowe na terenie Gminy. Podpisano umowę z Panem Marcinem Rządzińskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Marcin Rządziński „Admar” z 

siedzibą w Pruszkowie przy ul. Błońskiej 12, na kwotę brutto 392 352,84 zł.  

4. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę na 

„Konserwację przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice” z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-

Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 38, Stare Babice na kwotę  

210 292,36 zł brutto. 

5. Podpisano umowy na zakup energii elektrycznej z PGE Obrót S.A, dla potrzeb obiektów 

będących własnością Gminy Michałowice (obiekty użyteczności publicznej, budynki 

mieszkalne, Suw-y, pompownie ścieków, strefy rekreacji, place zabaw i ogródki 

jordanowskie  szkoły, przedszkola). 

6. Podpisano umowy na dystrybucję energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. dla 

potrzeb obiektów będących własnością Gminy Michałowice (obiekty użyteczności 

publicznej, budynki mieszkalne, Suw-y, pompownie ścieków, strefy rekreacji, place 

zabaw i ogródki jordanowskie  szkoły, przedszkola). 

7. Podpisano umowy kompleksowe z PGNiG  Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na dostawę paliwa 

gazowego dla potrzeb budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej i SUW 

Komorów. 

8. Podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice 

z firmą „Święcki” Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27 A, Pruszków, na okres 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na kwotę 144 407,04 zł brutto. 

9. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe 

utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Michałowice. 

Podpisano umowę dla: 

 Rejonu I z firmą JUKOMEX Krzysztof Juczewski z siedzibą Nowe Grocholice  

ul. Stawowa 4, 05-090 Raszyn, na kwotę brutto 323 440,00 zł. 

 Rejonu I z firmą JUKOMEX Krzysztof Juczewski z siedzibą Nowe Grocholice  

ul. Stawowa 4, 05-090 Raszyn, na kwotę brutto 520 830,00 zł. 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) Przebudowę ul. Łąkowej w Nowej Wsi – firma ROKOM z Warszawy na kwotę brutto 

424.397,91 zł, 

2) Przebudowę ul. Klonowej i Lipowej w Komorowie – firma FAL-BRUK z Warszawy na 

kwotę brutto  873.300 zł, 
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3) Przebudowę ul. Warszawskiej – etap I w Granicy – firma MARGOT z Warszawy na 

kwotę brutto 837.385,39 zł, 

4) Przebudowę ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii – firma FAL-BRUK z Warszawy na kwotę 

brutto 1.170.960 zł, 

5) Budowę świetlicy w Granicy – firma ABAKUS z  Warszawy na kwotę brutto 

1.150.062,39 zł. 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) Przebudowę ul. Magnolii w Nowej Wsi. 

2) Przebudowę ul. Sasanek w Nowej Wsi. 

3) Przebudowę ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie. 

4) Przebudowę ul. Mazurskiej – etap II w Komorowie. 

5) Przebudowę ul. Głównej w Komorowie Wsi. 

6) Przebudowę ul. Grabowej w Opaczy-Kolonii. 

3. Zakończono: 

1) Przebudowę ul. Wiśniowej w Nowej Wsi. 

2) Przebudowę ul. Kwiatowej w Nowej Wsi. 

3) Przebudowę ul. Poniatowskiego – etap I w Michałowicach Wsi. 

4) Przebudowę ul. Kalinowej w Granicy. 

5) Rozbudowę parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową odcinka ul. Przytorowej w 

Regułach. 

6) Budowę chodnika w ul. Pruszkowskiej w Granicy. 

7) Budowę chodnika w ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi. 

8) Rozbudowę szkoły w Komorowie. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. Na rozprawie w dniu 08.12.2015 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie postanowieniem 

sądu Gmina Michałowice nabyła przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 202, położona w Nowej Wsi przy  

ul. Kamelskiego 11.  

2. W dniu 16.12.2015 r. aktem notarialnym Rep. A. 10963/2015 przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Wspólnota Gruntowa wsi 

Granica przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Michałowice własność działki ewid. nr 

101/10, położonej w Granicy.  

3. W dniu 21.12.2015 r. aktem notarialnym nr Rep. A. 11104/2015 przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

nabyła własność działek ewid. nr 545/1, 545/2, 546, 547 i 548, położonych w Granicy.  

4. W dniu 30.12.2015 r. aktem notarialnym Rep. A. 11299/2015 przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

nabyła prawo własności działek ewid. 645/1 i 646/1, położonej w Granicy.  

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił do ponownego rozpatrzenia 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawiającą wydania zgody na zmianę 

przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III położonych w 

Sokołowie. Obecnie sprawa jest rozpatrywana w Ministerstwie.  

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy pod koniec lutego br. skargę 

Wójta Gminy na decyzję Ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie odmawiającą wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze 

większości gruntów rolnych klasy III położonych w Pęcicach i Sokołowie  
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Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Koncert Piotra Machalicy w sali multimedialnej Urzędu Gminy 5 grudnia 2015 r.  

2. Koncert Krzysztofa Daukszewicza i Pawła Dłużewskiego w sali multimedialnej Urzędu 

Gminy 24 stycznia 2016 r.  

3. Koncert kolęd „A my do Betlejem” w Kościele w Michałowicach 31 stycznia 2016 r. 

4. Koncert kolęd „Gwiazdo świeć, kolędo leć” w sali multimedialnej Urzędu Gminy 

2 lutego 2015 r.  

5. Ogłoszono 3 konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 

2016 rok dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na 2016 rok.  

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 12 spotkań wigilijnych, 4 przedstawienia dla 

dzieci, 5 warsztatów dla dzieci,  1 koncert okolicznościowy,  5 zabaw kulturalno-

integracyjnych, 1 spektakl. 

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. W styczniu zostały przygotowane zasady rekrutacji do placówek oświatowych na nowy 

rok szkolny. Określono wzory wniosków dla dzieci i uczniów aplikujących do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych i gimnazjów oraz 

wyznaczono terminy w harmonogramach rekrutacji. 

2. Od 5 grudnia 2015 r.,  do 5 lutego br., pracownicy ZOEAS ogłosili  i rozstrzygnęli 13 

konkursów ofert  i 3 postępowania przetargowe  dla placówek oświatowych. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. 5.12.2015 – odbyła się „Mikołajkowa Niespodzianka”  w wydarzeniu uczestniczyło 

ok.130 dzieci w wieku  od 3 do 12 roku życia. Zapewniono wspólną zabawę, prezenty 

oraz warsztaty „gwiazdkowa manufaktura”  i dekorowanie świątecznych figurek 

gipsowych. Przy wydarzeniu pomagało 28 wolontariuszy. 

2. 11.12.2015r – 19.12.2015 we współpracy z Hufcem ZHP Pruszków  została 

przeprowadzona zbiórka żywności „Podziel się z sąsiadem”. W akcji wzięło udział 22 

wolontariuszy. Z zebranej żywności przygotowano i przekazano 63 paczki żywnościowe. 

3. 12.12-13.12.2015r – wolontariusze oraz pracownicy GOPS wzięli udział w finale 

„Szlachetnej Paczki”  

4. 12.11.15 – 15.12.15r  zrealizowano program profilaktyczny pn. „Zachowania  ryzykowne  

skutki społeczne i prawne”  dla  46 uczniów klas pierwszych LO w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Komorowie 

5. 12.12.2015r – zrealizowano warsztaty  z zakresu zabaw z chustą Klanza  dla grupy 20  

wolontariuszy,  

6. 12.11.2015 – 15.12.2015r. zrealizowano program profilaktyczny pn. „ Moda na 

dopalacze i inne substancje psychoaktywne – skutki społeczne, zdrowotne i prawne”   dla 

146 uczniów LO  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 

7. 23.11.15 – 18.12.2015. zrealizowano programy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i 

klas VI Szkół Podstawowych pn. „Przeciw narkotykom- ku  afirmacji życia” , „Potrafię 

być sobą”,  Odmów – nie bierz”, Nie daj Się oszukać – dopalacze to też narkotyki” . 

8. 25 stycznia 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WM  

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych –  na utworzenie placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci. 
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Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. Gmina zrealizowała projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Michałowice" w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt 

od 1 stycznia 2016 roku znajduje się 5 letnim okresie trwałości. W dniu 29 stycznia 2016 

roku, odbyła końcowa, miejscowa kontrola na zakończenie realizacji projektu.  

2. Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie z 40 gminami Warszawskiego 

Obszaru Metropolitalnego.  W okresie sprawozdawczym gmina w dniu 31 grudnia 2015 

roku podpisała Umowę Partnerskiej  współpracy z gminą miasto Pruszków, gminą miasto 

Piastów oraz Powiatem Pruszkowskim w zakresie wspólnej realizacji projektu w ramach 

ZIT.  

3. Gmina realizuje projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”, 

który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Obecnie trwa 

końcowe rozliczenie przyznanego dofinansowania. Trwa końcowa weryfikacja 

dokumentu PGN przez ekspertów NFOŚiGW.  

4. W dniu 17 listopada br. gmina Michałowice została przyjęta w poczet członków Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn, powstałej w celu możliwości realizacji działania 

Leader PROW 2014-2020. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przygotowanej Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

5. W dniu 28 stycznia br. gmina Michałowice złożyła wniosek o dofinasowanie w ramach 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie realizacji projektu pn. „Powierzchniowe 

utrwalenie istniejących nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ulicy Parkowej w 

gminie Michałowice”. Obecnie trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie, 

prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

6. W dniu 29 stycznia br. gmina Michałowice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w zakresie wsparcia na 

opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Michałowice na lata 2016-

2023”. Obecnie trwa ocena formalna prowadzona przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unijnych. 

7. W dniu 12 grudnia 2015 roku gmina Michałowice złożyła wniosek o dofinansowanie w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację zadania pn. 

„Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach”. Obecnie trwa ocena formalna wniosku o 

dofinansowanie, prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego. 

 


