
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   01.06.2021 r. – 30.09.2021 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Wszczęto postępowanie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

w ul. Niezapominajki w Nowej Wsi; 

2. Podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni 

głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w gminie Michałowice w tym: zasilania w 

energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej” z firmą Usługi 

projektowe Hanna Szustecka z siedzibą w Sochaczewie 96-500 ul. Porzeczkowa 20, na 

kwotę: 54 120,00 zł brutto; 

3. W ramach przeprowadzonego postepowania przetargowego - sektorowego 

podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze 

dojazdowej do ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 

dojazdowej do ul. Regulskiej w Regułach,   odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Radości w Michałowicach-Wsi, sieci wodociągowej w ul. Radości w 

Michałowicach-Wsi, w gminie Michałowice  z firmą: WOD-KAN Więckowski i Milewski 

Sp. j. z siedzibą w Konotopie, ul. Leszowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na kwotę: 

688 185,00 zł brutto; 

4. Podpisano umowę na przebudowę ul. Rekreacyjnej w Granicy wraz z budową sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  z firmą: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych 

i Porządkowych „MARGOT” Małgorzata Szymańska w spadku Pasaż Ursynowski 11, 

02-784 Warszawa na kwotę: 1 356 757,32 zł brutto; 

5. W ramach przeprowadzonego postepowania przetargowego - sektorowego 

podpisano umowę na „Wykonanie odwiertu studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w 

Pęcicach na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody  w Pęcicach, gmina Michałowice”, z 

firmą Zakład wiertniczy Marek Rybicki z siedzibą w Żyrardowie 96-330, ul. Wysockiego 

9 na kwotę: 353 736,32 zł brutto . Zakończono 16.09.2021 r; 

6. W ramach przeprowadzonego postepowania przetargowego - sektorowego 

podpisano umowę na: „Budowę sieci wodociągowej w ul. Czapli, ul. Chabrowej  

i ul. Kąkolowej w Opaczy-Kolonii, w ulicy dojazdowej do ul. Głównej w Nowej wsi oraz 

w ulicy dojazdowej do ul. Polnej w Nowej Wsi”  z firmą: WOD-KAN Więckowski i 

Milewski Sp. j. z siedzibą w Konotopie, ul. Leszowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na 

kwotę: 490 770,00 zł brutto; 

7. Wszczęto postępowanie na Modernizację SUW Pęcice; 

8. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na: 

„Modernizacje oświetlenia ulicznego (dok. i wyk.)”, „Wymiana, remont i uzupełnienie 

punktów świetlnych” z firmą BUDWEX Wasilewski Mieczysław z siedzibą w Truskaw, 

05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 89 na kwotę: 939 502,19 zł brutto; 
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9. Podpisano umowę na dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości 

stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy 

Michałowice z firmą Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg na kwotę: 264 000 zł brutto; 

10. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę na: Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Michałowice z Mariuszem Janiszewskim na kwotę: 

59 901,00 zł brutto; 

11. Wszczęto postępowanie na: Dostawę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych dla Urzędu Gminy Michałowice; 

12. Wszczęto postępowanie na: Budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. 

Sokołowskiej w Pęcicach; 

13. Podpisano umowę na remont ul. Łąkowej w Nowej Wsi wraz z elementami 

odwodnienia na kwotę: 59 667,92 zł brutto; 

14. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej 

przebudowy drogi ul. Brzoskwiniowej w Granicy w Gminie Michałowice, w ramach 

zadania budżetowego „wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy 

Bocznej od ul. Długiej dz. 277/5 i 1081 w Granicy wraz z elementami odwodnienia na 

kwotę: 23 739,00 zł brutto; 

15. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę z firmą DROG-REM Sp. z o.o. na: remont 

cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice na kwotę: 

494 970,45 zł brutto; 

16. Wszczęto postępowanie na Modernizacje nawierzchni bitumicznych na terenie gminy 

Michałowice; 

17. Wszczęto postępowanie na Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem 

kamiennym i destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice; 

18. Wszczęto postępowanie na konserwację rowów odwadniających, rzek i zbiorników na 

terenie gminy Michałowice; 

19. Podpisano umowę z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk na 

konserwację rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice na kwotę: 

80 145,53 zł brutto; 

20. Podpisano umowę z firmą Usługi Brukarskie Budowa Dróg Król Józef Zbigniew w 

spadku na przebudowę ul. Wspólnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej w 

miejscowości Granica i Nowa Wieś na kwotę: 288 903,51 zł brutto; 

21. Podpisano umowę z firmą Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa 

„WAGA-BART” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

przepławki dla ryb przy stopniu wodnym na rzece Utracie w Komorowie na kwotę: 

92 250,00 zł brutto; 

22. Wszczęto postępowanie na budowę sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w 

Pęcicach Małych; 

23. Wszczęto postępowanie na konserwację systemu kanalizacji deszczowej i 

odwodnienia na terenie Gminy Michałowice; 
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24. Podpisano umowę z firmą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na: wykonanie ścieżki 

pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną a Aleją Powstańców Warszawy wraz z 

wykonaniem oświetlenia w Gminie Michałowice na kwotę 1 389 900,00 zł brutto; 

25. Podpisano umowę z firmą „MARGOT” Zakład Usług Terenowych Budowlanych i 

Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku na: wykonanie ścieżki rowerowej  

ul. Szkolnej w Michałowicach  na kwotę 519 757,16 zł brutto; 

26. Podpisano umowę z firmą „MARGOT” Zakład Usług Terenowych Budowlanych i 

Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku na: przebudowę ul. Fregaty i 

Nawigacyjnej w Regułach na kwotę 527 193,20 zł brutt; 

27. Podpisano umowę z KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z 

oświetleniem w miejscowości Granica na kwotę 85 731,00 zł. 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowę dotyczącą opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego  dla 

przebudowy istniejącego skateparku na działce nr ew. 495/2 przy ul. 11-go Listopada w 

Michałowicach z SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI,  

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, na kwotę: 18 450,0 zł brutto; 

2. Podpisano umowę dotyczącą naprawy dachu na budynku ZSO w Komorowie z ARPRO 

Reguła Adam, ul. Piękna 24, 05-090 Laszczki, na kwotę 18 843,60 zł brutto; 

3. Podpisano Zlecenie dotyczące wykonania badań geotechnicznych - trzech odwiertów 

na głębokość 4 m w miejscach wskazanych przez projektanta na działce nr ew. 495/2 

w Michałowicach Osiedle przy ul. 11-go Listopada wraz z opracowaniem wyników w 

formie opinii geotechnicznej na potrzeby przebudowy skate parku dla TerraSerwis 

Jarosław Jakubowski, ul. Jana Matejki 7 lok. 11, 05-400 Otwock, na kwotę 1 200,0 zł 

brutto; 

4. Podpisano Zlecenie dotyczące wykonania mapy do celów projektowych dla działki  

ew. 495/2 położonej w Michałowicach Osiedlu przy ul. 11-go Listopada dla Usługi 

Geodezyjne Witold Wielgosz, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły, na kwotę 1 230,0 zł brutto; 

5. Podpisano umowę dotyczącą przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej 

przedszkola w Regułach przy ul. Kuchy, dz. nr ew. 628/6, 627, 436 obr. Reguły ze 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, na kwotę 

23 458,19 brutto; 

6. Podpisano umowy dotyczące pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach” z j.s. Elmont Jan Smoliński,  

ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05- 800 Pruszków, na kwotę 52 275,0 zł brutto; 

7. Podpisano umowy dotyczące pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa energoefektywnego przedszkola  
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w Regułach” z PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn, 

na kwotę 26 000,0 zł brutto; 

8. Podpisano Zlecenie dotyczące weryfikacji dokumentacji projektowej - koncepcji dla 

inwestycji pn. "Budowa przedszkola w Michałowicach" w zakresie branży sanitarnej 

dla PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn na kwotę 

1 000,0 zł; 

9. Podpisano Zlecenie dotyczące weryfikacji dokumentacji projektowej – koncepcji dla 

inwestycji pn. Budowa przedszkola w Michałowicach" w zakresie branży i 

elektroenergetycznej dla j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05- 800 

Pruszków na kwotę 1 230,0 zł brutto; 

10. Podpisano umowę i aneksy dotyczycące  modernizacji ZSO w Komorowie z 

"GRANABUD" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE RAFAŁ GĘBAL, 

ul. Górczewska 116a lok. 70, 01-460 Warszawa, na kwotę 586 504,79 zł brutto; 

11. Podpisano umowę dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży 

elektroenergetycznej nad realizacją zadania: "ZSO w Komorowie - modernizacja 

obiektów szkolnych" z j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05- 800 

Pruszków, na kwotę 7 380,00 zł brutto; 

12. Podpisano umowę dotyczącą opracowania wariantowej koncepcji projektowej z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym na budowę szkoły podstawowej w Regułach z 

LTP Architekci Leszek Pierzchliński, ul. Różany Stok 8a lok. 1, 80-177 Gdańsk, na kwotę 

29 520,00 zł brutto; 

13. Podpisano umowę dotyczącą remontu miejsca gromadzenia i segregowania odpadów 

komunalnych, wytworzonych w budynku Urzędu Gminy Michałowice tj. dostawia i 

montaż wiaty śmietnikowej z SORTED Sp. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki, 

na kwotę 24 598,77 zł brutto; 

14. Podpisano Aneks nr 6 do umowy nr UG.IR.1380.2020 dotyczącej rozbudowy i 

przebudowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych dotyczący zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 1 457 154,54 zł brutto z RAD-BUD Budownictwo 

Tomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn; 

15. Podpisano umowę dotyczącą wykonania map do celów projektowych (4 egz.) w wersji 

papierowej oraz mapy numerycznej dla działki nr ew. 1272 położonej w Granicy przy  

ul. Czeremchy 1 z Usługi Geodezyjne Witold Wielgosz, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły, na 

kwotę 1 107,00 zł brutto; 

16.  Podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej 

instalacji PV do mocy 50 kW w budynku Urzędu Gminy Michałowice z EL-RAT Paweł 

Żynda, ul. Michała Wołodyjowskiego 10A lok. 1, 05-270 Marki, za kwotę 18 450,0 zł 

brutto; 

17. Podpisano umowę dotyczącą konserwacji i obsługi serwisowej 21 rowerów będących 

własnością Gminy Michałowice w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. z 

Markiem Długołęckim, ul. Ireny 13, 05-816 Komorów, za kwotę 11 000,0 zł brutto; 
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18. Podpisano umowę dotyczącą wykonania pomiarów akustycznych wraz z projektem 

akustycznych w świetlicy w Suchym Lesie z BUDMAL-ART. Sp. z o.o. ul. Tadeusza 

Rejtana 13, 05-270 Marki, na kwotę 6 027,00 zł brutto; 

19. Podpisano umowę na wykonanie prac (wykonanie zastępcze) w świetlicy wiejskiej w 

Nowej Wsi z ARPRO Adam Reguła Adam, ul. Piękna 24, 05-090 Laszczki, na kwotę  

12 847,95 zł brutto; 

20. Podpisano umowę dotyczącą postępowania mediacyjnego w wyniku skierowania 

sprawy przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy – budowa 

lodowiska/boiska przy ZSO w Komorowie z Magdaleną Marquez – Vazquez ul. Narwik 

7a lok. 25, 01-471 Warszawa za kwotę 1 050,0 zł brutto; 

21. Podpisano umowę w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu 

Terytorialnego w Regułach z NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12- 100 

Szczytno, za kwotę 849 238,20 zł brutto; 

22. Podpisano umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

budowy wzgórza widokowego (budowli ziemnej) na terenie dz. nr ew.  616/10 obr. 13 

z KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 

Zambrów, na kwotę 12 000,0 zł; 

23. Podpisano umowę dotyczącą opracowania programu funkcjonalno – użytkowego na 

potrzeby dofinansowania budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego z LTP 

Architekci Leszek Pierzchliński, ul. Różany Stok 8a lok. 1, 80-177 Gdańsk, na kwotę 

35 670,0  zł brutto; 

24. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 

zakresie budowy ogrodzenia akustycznego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej w 

Granicy z SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, 

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, na kwotę: 14 514,0 zł brutto; 

25. Podpisano zlecenie dotyczące wymiany okien w budynku komunalnym przy  

ul. Spacerowej w Nowej Wsi z ARPRO Adam Reguła , ul. Piękna 24, 05-090 Laszczki, na 

kwotę 3 426,79 zł brutto. 

 

Z zakresu ochrony środowiska: 

1.  Podpisano umowę na naprawę nawierzchni poliuretanowej na strefie rekreacji 

w Michałowicach i na placu zabaw w Nowej Wsi , z firmą DELTA CERT Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, 35-606 Rzeszów, na kwotę brutto 23 493,00 zł; 

2. Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych – gabloty 

wolnostojące Luna Połaniec z firmą BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 

Pilchowice, na kwotę brutto 11 808,00 zł; 

3. Podpisano umowę na dostawę urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie 

gminy – Michałowice, Granica, Nowa Wieś, z firmą Asklepios Małgorzata Jania,  

ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-671 Szczecin, na kwotę brutto 21 905,32 zł; 

4. Podpisano umowę na wymianę karuzeli i odtworzenie nawierzchni na strefie rekreacji w 

Komorowie, z firmą DELTA CERT Sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29c/7,  
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35-606 Rzeszów, na kwotę brutto 13 407,00zł; 

5. Podpisano umowę na wykonanie obrzeży  wokół stref upadku na placu zabaw w 

Pęcicach Małych z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak,  

ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn, Stara Wieś na kwotę brutto 18 868,00 zł; 

6. Podpisano umowę na wykonanie ścieżki dydaktycznej wzdłuż rzeki Raszynki z firmą 

Gilowski Jerzy ul. Obrońców Pokoju 62, 05-430 Celestynów, na kwotę brutto 

52 570,00 zł; 

7. Podpisano umowę na dostawę cebulek kwiatowych w ilości 50 000 szt. z firmą 

Hurtownia Ogrodnicza Bogdan Królik, ul. Rolna 13, 64-412 Chrzypsko Wielkie na kwotę 

19 332,00 zł; 

8. Podpisano umowę na naprawę ozdób świątecznych, z firmą POLAMP Sp. z o.o. 

z siedzibą w Giżycku, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko, na kwotę brutto 36 362,85  zł; 

9. Wszczęto postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów; 

10.  Przeprowadzono postepowanie na zagospodarowanie ulicy Szkolnej w Michałowicach 

– wykonanie nasadzeń. Podpisano umowę z firmą MARKFLOR Sp.  z o.o. z siedzibą 

przy ul. Cechowej 127A, 30-685 Kraków, na kwotę brutto 864 879,28 zł. 

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

1. Dziewięć projektów planów miejscowych, do których sporządzania przystąpiono 

podczas XXIX i XXX sesji Rady Gminy zostało przesłanych do uzgodnień i opiniowania 

przez instytucje do tego powołane. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień 

projekty planów zostaną wyłożone do wglądu publicznego. Jeśli z opinii i uzgodnień nie 

będzie wynikała konieczność powtórnego uzgodnienia projekty planów miejscowych 

zostaną wyłożone do publicznego wglądu jeszcze w bieżącym roku. 

2. Firma Bartosz Poniatowski „Projekt: Miasto” z Łodzi zakończyła drugi etap tworzenia 

projektu tzw. „uchwały krajobrazowej”. 16 czerwca br. odbyło się spotkanie otwarte 

dla mieszkańców i rozpoczęły się konsultacje społeczne, podczas których można było 

zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące projektu uchwały. Uwagi zebrane podczas 

konsultacji i dyskusji na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 

zostały wprowadzone do opracowania. Projekt uchwały zostanie w najbliższym czasie 

wysłany do uzgodnienia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do 

opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Środowiska, Państwową Straż Pożarną i 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. Po zebraniu opinii i uzgodnieniu będzie 

jeszcze wyłożony na co najmniej 21 dni do publicznego wglądu. Przez kolejne 14 dni 

będzie można składać uwagi do projektu uchwały.  

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:   

1. W dniu 05.07.2021 r. aktem notarialnym Rep A 14542/2021 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła  prawo 
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własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 81/11 o  pow. 0,0036 ha, 

położone w obrębie Komorów-Wieś, gmina Michałowice; 

2. W dniu 15.07.2021 r. aktem notarialnym Rep A 15567/2021 przed notariuszem Joanną 

Choła, Gmina Michałowice sprzedała prawo własności nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 320/1 o pow. 0,0171 ha, położonej w obrębie Granica, gmina 

Michałowice; 

3. W dniu 10.09.2021 r. aktem notarialnym Rep A 6984/2021 przed notariuszem 

Mirosławem Kupisem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Gmina Michałowice od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nabyła prawo własności nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 628/11  o pow. 0,0709 ha, położonej w obrębie Reguły, 

gmina Michałowice, przeznaczonej pod drogę dojazdową; 

4. W dniu 22.09.2021 r. aktem notarialnym Rep A 21037/2021 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

użytkowania do części nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 182/5 o  pow. 

0,0038 ha, położonej w obrębie Michałowice-Osiedle, gmina Michałowice, zajęte pod 

część chodnika w ul. Szkolnej; 

5. W dniu 12.08.2021 r.  aktami notarialnymi Rep A 17940/2021, 17952/2021, 17946/2021 

przed notariuszem Łukaszem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina 

Michałowice ustanowiła, na rzecz PGE Dystrybucja S.A., odpłatnie służebności 

przesyłu, na czas nieoznaczony, dla urządzeń energetycznych w nieruchomościach 

gminnych; 

6. W dniu 30.06.2021 r. Gmina Michałowice podpisała umowę dzierżawy na część działki 

ewid. 101/10 położonej  w  Granicy, gmina Michałowice na okres 3 lat w celu 

prowadzenia ziemnych kortów tenisowych; 

7. W dniu 22.07.2021 Gmina Michałowice podpisała umowę dzierżawy na część działki 

58/5 położonej w obrębie Komorów-Wieś , gmina Michałowice na okres 10 lat w celu 

prowadzenia kortów tenisowych; 

8.   W dniu 09.08.2021 Gmina Michałowice podpisała umowę dzierżawy na  działkę 477/3 

położoną w obrębie Komorów-Osiedle, gmina Michałowice na okres 3 lat w celu 

prowadzenia zakładu produkujące artykuły z tworzyw sztucznych; 

9. W dniu 25.08.2021 Gmina Michałowice podpisała umowę najmu na część lokali 

użytkowych znajdujących się na I piętrze budynku położonego w obrębie Michałowice-

Osiedle przy ul. Raszyńskiej 34 na okres 3 lat w celu świadczenia usług 

stomatologicznych dla mieszkańców Gminy; 

10. W dniu 16.09.2021 r. Gmina Michałowice wydzierżawiła na część działki 638 położoną 

w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia na okres 3 miesięcy w celu realizacji zadań 

związanych z możliwością prowadzenia parkingu w pobliżu stacji WKD Opacz; 

11. Do dnia 30.09.2021 odbywał się na terenie naszego kraju  Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2021. Powołane Gminne Biuro Spisowe, było odpowiedzialne za 

kampanię promocyjną Narodowego Spis Ludności i Mieszkań na terenie gminy, 

rozpowszechnienie informacji w szkołach, mediach społecznościowych i innych 

miejscach publicznych  oraz informowania o konieczności spisu osób mieszkających na 
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terenie naszej gminy. Punkty spisowe były organizowane na imprezach Gminnych, tj. 

dniach sportu, dożynkach czy Eco Pikniku. W ostatnim dniach trwania narodowego 

spisu  ludności i mieszkań gminne biuro spisowe pełniło dyżury w urzędzie Gminy 

Michałowice w godzinach popołudniowych, a w dniu 25 września zorganizowano „noc 

spisową” gdzie punkt spisowy był czynny do godziny 24.00. 

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

 

Zorganizowano:  

1. Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów filozoficzno-dyskusyjnych z Piotrem 

Stankiewiczem zgodnie z umową KS/65/2021: Ostatnie warsztaty odbyły się 14 czerwca 

2021 r. –  Przyszłość: przewidywania, obawy, refleksje. O tym co przyniesie przyszły 

świat i dlaczego trudno jest to przewidzieć na platformie ZOOM; 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów filozoficzno-dyskusyjnych dla młodzieży z 

Piotrem Stankiewiczem zgodnie z umową KS/127/2021: ostatnie warsztaty odbyły się  

7 czerwca 2021 r. – błędy poznawcze, ich przegląd i rola w debacie na platformie 

ZOOM; 

3. Przygotowanie dokumentów do wypłacenia stypendiów (środki są przekazywane do 

10 dnia każdego miesiąca) –14 umów stypendialnych (składanie co miesiąc oświadczeń 

i dokumentów do wypłaty); 

4. Aktywne Wakacje w Gminie Michałowice – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci 

(mieszkańców gminy Michałowice) na 4 strefach rekreacji, 29 czerwca- 29 sierpnia; 

5. Zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci z ZSP w Nowej Wsi (umowa, rozliczanie 

rachunków); 

6. Zajęcia Aktywny Senior – zajęcia online (umowa, rozliczanie rachunków); 

7. Zajęcia na 4 strefach rekreacji dla seniorów (umowy, rozliczanie rachunków); 

8. Zajęcia cykliczne dla seniorów Nordic Walking (aneks, rozliczanie rachunków); 

9. Treningi biegowe dla początkujących (aneks, rozliczanie rachunków); 

10. Treningi biegowe dla zaawansowanych (aneks, rozliczanie rachunków); 

11.  Zorganizowanie zajęć kulturalno-naukowych, integracyjnych i rekreacyjno-ruchowych 

dla dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch grupach dla dzieci w wieku 5 lat i w wieku 

6-7 lat ze szkoły w Nowej Wsi, na terenie przy boisku w Granicy (23-25 czerwca); 

12. Uroczyste otwarcie świetlicy w Pęcicach Małych, 10 lipca 2021 r. (zapewnienie atrakcji z 

animatorami); 

13. Kino plenerowe: 2.07 - Michałowice, 16.07 - Komorów, 30.07 – Nowa Wieś, 13.08 - i 

27.08 (ze względu na warunki atmosferyczne seans odbył się 10.09) – Granica; 

14.  Uroczystość patriotyczna w Pęcicach - upamiętniających 77. rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego oraz Bitwy i Egzekucji w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. (umowa na 

koncert, zlecenie na poczęstunek dla artystów, umowa na technikę sceniczną, zlecenie 

na wiązanki, zlecenie na pamiątkowe medale, umowa na projekt folderu o Pęcicach, 

zlecenie na druk folderu o Pęcicach i plakaty, umowa na zabezpieczenie medyczne, 
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umowa na ochronę, zlecenie na poczęstunek dla gości – żurek OSP, umowa 

transportowa dla gości WKD Reguły-Pęcice); 

15. Organizacja Dni Gminy Michałowice 2021 w dniach 28-29 sierpnia (umowa na koncert 

Natalii Kukulskiej, Artura Andrusa i Góralskiej Hory, zlecenie na poczęstunek dla 

artystów, umowa na obsługę techniczną, umowa na zabezpieczenie medyczna, 

umowa na ochronę, umowy na atrakcję dla dzieci, umowa na przedstawienie teatralne, 

zlecenie na kucyki, zlecenie na wieniec dożynkowy, zlecenie na chleb Dożynkowy, 

zlecenie na warsztaty garncarskie i wikliniarskie, stoisko #szczepimysię z 

dofinansowania Wojewody Mazowieckiego); 

16. Zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w 

dwóch grupach dla dzieci w wieku przedszkolnym ze szkoły w Michałowicach, 1 

września 2021 r. na hali przy boisku w Michałowicach; 

17. Zorganizowanie koncertu zespołu Cup of Time pt. „Sztuka Wariacji”, 4 września 2021 r. 

na terenie ogrodu Biblioteki (umowa na obsługę techniczną i umowa na koncert); 

18. Zorganizowanie koncertu zespołu „WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE”, 19 września 

2021 r. w hali na terenie boiska Szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15; 

19. Zorganizowanie oprawy artystycznej wystawy prac Andrzeja Pilicha „Genesis”, 11 

września 2021 r. w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa 

Leśna, ul. Gołębia 1, w ramach promocji gminy w gminach sąsiedzkich; 

20. Zorganizowanie Koncertów Papieski: 19.09 w Pęcicach, 26.09 w Pruszkowie (parafia 

mieszkańców Nowej Wsi); 

21. Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz 

organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 

informacyjnych o szczepieniach zgodnie z decyzją Wojewody nr WNP-II.021.1.2021 z 

12.01.2021 r. (przygotowywanie wniosków miesięcznych do 5 dnia następnego miesiąca 

za miesiąc poprzedni); 

22. Organizacja działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców 

poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 dofinansowanych od Wojewody 

Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody nr WNP-III.021.10.2021 z 10.06.2021 r. - 

Event profilaktyczny #SZCZEPIMYSIĘ podczas Dożynek Gminnych 2021 w Granicy, 29 

sierpnia 2021 r.; stoisko odwiedziło 265 osób, 90 osób zaszczepiono w przychodni 

AMEDICA w Granicy obok miejsca wydarzenia (umowa z firmą, przygotowywanie 

raportów co dwa tygodnie dla Wojewody Mazowieckiego – 7.09 wysłanie 

sprawozdanie końcowego z działań promocyjnych i zwrot niewykorzystanych 

środków); 

23. Konkurs ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie na rok 

2021 realizowanego w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 

2021-2024; 

24. Organizacja Dni Sportu w Gminie Michałowice na strefie rekreacji w Regułach (umowa 

S&F Mateusz Stonio (umowa ze Stowarzyszeniem Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, 

umowa na organizację miasteczka rowerowego, zlecenie na przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa); 
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25. Organizacja Pucharu Polski Nordic Walking (umowa z Polską Federacją Nordic Walking, 

rozliczenie toitoi, umowa z SPZOZ „Piastun”, zlecenie na zakup toreb bawełnianych, 

zlecenie na posiłek regeneracyjny oraz zlecenia na żywność z KGW Pęciczanki i Kołem 

Kobiet Kreatywnych z Suchego Lasu, porozumienie z Państwowym Gospodarstwem 

Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chojnów); 

26. Organizacja III Półmaratonu i biegu na 5 km „Lasy nad Utratą” 18 września 2021, Suchy 

Las (zarządzenie nr 136/2021 z dnia 16.VII.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminów 

oraz nr 150/2021 z dnia 30.VII.2021r. zmieniające zarządzenie 136/2021, zlecenia na 

zakup nagród, zlecenie na sprzedaż lokalnej żywności, zlecenie na zakup pasów do 

pakietów startowych, zlecenie na zakup palików grodzących, zlecenie na zakup toreb 

bawełnianych, zlecenie na zakup medali, zlecenie na zakup statuetek, zlecenie na 

zakup bramy dmuchanej, zlecenie na zakup banerów reklamowych, zlecenie na 

sprzedaż żywności, zlecenie na zakup bułek, zlecenie na zakup wody, słodyczy oraz 

owoców, zlecenie na usługę fotograficzną, porozumienie z Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chojnów); 

27. Organizacja uroczystego spotkania dla sportowców w dniu 13.09.2021 w Sali Urzędu 

gminy Michałowice (zlecenie na zakup statuetek, zlecenie na zakup nagród, zlecenie na 

zakup koszulek, zlecenie na zakup tortu). 

 

Współorganizowano:  

1. Udzielenie patronatu nad wydarzeniem „Urodziny Biblioteki” organizowanym przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, 3 lipca 2021 r. na 

terenie ogrodu Biblioteki (umowa na technikę sceniczną); 

2. Udzielenie patronatu nad wydarzeniem „Urodziny Biblioteki” organizowanym przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, 5 września 2021 r. na 

terenie ogrodu Biblioteki (umowa na technikę sceniczną – koncert Steńczyk/Osiecka pt. 

„Moja kokaina”); 

3. Udzielenie patronatu nad III edycją konkursu wokalnego „Tu w Zanie zaczynał Wojtek 

Młynarski”, który ma odbyć się w drugiej połowie października; 

4. Udzielenie patronatu nad projektem bezpłatnych badań wad postawy u dzieci z Gminy 

Michałowice 13.09-29.10.2021 r. – Klinika Osobistej Rehabilitacji Promotus; 

5. Udzielenie patronatu nad XII edycją bezpłatnych bada wad postawy i wzorców 

ruchowych u dzieci 20.09-22.10.2021 r.– Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Vita; 

6. Udzielenie patronatu nad cyklem wydarzeń uświetniających obchody 10-lecia 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu 

„PRZYLĄDEK’, a w szczególności nad wystawą fotograficzną „ Autyzm ma wiele 

imion” (zlecenie na druku zdjęć); 

7. Udzielenie patronatu nad 18. edycją Rajdu Pęcickiego – konkursem plastycznym i 

poetyckim „… Ci, co zginęli w walce” oraz grą terenową „Pęcice 44„, 1.10.2021 r. 

(zgodnie z wnioskiem: zakup nagród, wykonanie koszulek z logo Rajdu, wykonanie 4 

sztandarów z logo Rajdu, zapewnienie poczęstunku dla uczestników w postaci 

grochówki strażackiej, przekazanie gadżetów gminnych dla laureatów konkursu); 
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8. Udzielono patronatu nad zawodami spławikowymi dzieci i młodzieży o mistrzostwo 

Klubu Wędkarza w Nowej Wsi; 

9. Współorganizacja Turnieju piłkarskiego dla młodzieży 12.06.2021 (umowa na 

zapewnienie opieki medycznej, zlecenie na nagrody, zlecenie na wodę, zlecenie na 

puchary); 

10. Współorganizacja Turnieju piłkarskiego dla dorosłych (zlecenie na nagrody, zlecenie na 

wodę, zlecenie na puchary); 

11. Współorganizacja Mistrzostw Polski w Koszykówce Mężczyzn U13 w Nowej Wsi. 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych: 

Udzielono dotacji  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie: 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/794/2021 z Uczniowskim Klubem Sportowy 

Akademia Koszykówki Komorów na realizację zadania publicznego pt. „Zespół 

wokalny KGW O RETY, KOBIETY!” 2.200,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/882/2021 ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej – 

ANPREL Klub Piłkarski AMT Nowa Wieś na realizację zadania publicznego pt. „Sport 

jako odpoczynek od codzienności” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/823/2021 z Komorowskim Stowarzyszeniem 

Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona na realizację zadania 

publicznego pt. „Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze” 8.500,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/824/2021 z Komorowskim Stowarzyszeniem 

Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona na realizację zadania 

publicznego pt. „Gimnastyka usprawniająca seniorów” 4.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/891/2021 z Parafią Rzymskokatolicką pw. 

Wniebowzięcia N.M.P Michałowice-Opacz na realizację zadania publicznego pt. 

„Wyjazd letni” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/892/2021 z Uczniowskim Klubem Sportowy w 

Nowej Wsi na realizację zadania publicznego pt. „Piłkarskie lato dla dzieci 2021” 

10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/894/2021 z Uczniowskim Klubem Sportowy FC 

Komorów na realizację zadania publicznego pt. „Zakończenie sezonu oraz 10 lat FC 

Komorów” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/894/2021 z Oddziałem Rejonowym Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach na realizację zadania 

publicznego pt. „Rozśpiewany senior” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/973/2021 ze Stowarzyszeniem Towarzystwo 

Aktywnych Sportowo i Kulturalnie na realizację zadania publicznego pt. „W zdrowym 

ciele, zdrowy duch!” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1200/2021 z Towarzystwem Koszykówki Nowa 

Wieś na realizację zadania publicznego pt. „Lato 2021 Aktywizacja kobiet poprzez 
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organizację obozu szkoleniowego jako etap przygotowania do rozgrywek II Ligii 

kobiet” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1243/2021 ze Stowarzyszeniem: Towarzystwo 

Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „KOMOROWIANIE” na realizację zadania 

publicznego pt. „Młynarski Inspiruje” 2.925,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1280/2021 ze Stowarzyszeniem „Przyjazne Jutro” 

na realizację zadania publicznego pt. „Bezpieczna Kobieta – warsztaty 2021”  

9.780,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1281/2021 ze Stowarzyszeniem RES na realizację 

zadania publicznego pt. „Zakup AED i sprzętu Pierwszej Pomocy – zabezpieczanie 

wydarzeń gminnych” 9.600,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1245/2021 ze Stowarzyszenie Sportowe „Klub 

Golfowy Komorów” na realizację zadania publicznego pt. „Dzień Golfa w Gminie 

Michałowice” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1265/2021 z Kołem Gospodyń Wiejskich Gospochy 

z Nowej Wsi na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty serowarskie” 9.200,00 zł 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1219/2021 ze Stowarzyszeniem RES na realizację 

zadania publicznego pt. „Bezpieczny trening” 9.780,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1383/2021 z Kołem Gospodyń Wiejskich w 

Pęcicach – O RETY, KOBIETY! na realizację zadania publicznego pt. „Zespół wokalny 

KGW O RETY, KOBIETY!” 4.275,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1387/2021 ze Stowarzyszenie Sportowe „Klub 

Golfowy Komorów” na realizację zadania publicznego pt. „Golf jest OK” w Szkołach 

Podstawowych Gminy Michałowice” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1507/2021 z Kołem Gospodyń Wiejskich w 

Pęcicach Małych „Pęciczanki”, na realizację zadania publicznego pt. „Konwersacje w 

języku angielskim” 3.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1382/2021 z Uczniowskim Klubem Sportowym 

„Komorów”, na realizację zadania publicznego pt. „XVI Mikołajkowy turniej tenisa 

stołowego o puchar Wójta Gminy Michałowice” 10.000,00 zł, 

− podpisano umowę dotacyjną UG/KS/1405/2021 ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej 

Akademicki Związek Sportowy Warszawa na realizację zadania publicznego pt. 

„Współorganizacja biegów „Lasy nad Utratą 2021” 10.000,00 zł. 

 

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

1. Podpisano 42 umowy oraz 1 aneks na prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym również warsztaty i zajęcia cykliczne na 

rok 2021; 

2. Podpisano 23 umowy na realizację  koncertów, przedstawień, teatrzyków oraz 

pokazów filmowych na 2021 rok; 



 

13 

 

 

3. Podpisano 20 umów i 4 aneksy na prowadzenie zajęć sportowych i cyklicznych w 

2021 roku;  

4. Zrealizowano 33 dodatkowe działania wspierające organizowane imprezy, zajęcia  

i pokazy, w tym wypłacono i zrealizowano 17 zaliczek gotówkowych. 

    

Z zakresu promocji:  

1. Budżet Obywatelski -   po ocenie merytoryczno-prawnej, która trwała do 19 sierpnia 

br.  8 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostały poddane pod głosowanie 

mieszkańców, natomiast 18 – negatywną. Główne powody oceny negatywnej 

to:  brak prawa do dysponowania przez gminę nieruchomością, na której miał być 

realizowany projekt, niemożliwość zrealizowania projektu w trakcie 1 roku 

budżetowego, po weryfikacji kosztów - przekroczenie puli środków finansowych dla  

1 projektu (kwoty 175 tys. zł), prowadzenie przez gminę przedsięwzięć w miejscu 

realizacji projektu.  Od 24 września do 8 października trwało głosowanie na projekty I 

edycji Budżetu Obywatelskiego (BO) gminy Michałowice na rok 2022. Mieszkańcy 

zdecydydowali o realizacji przyszłorocznych inwestycji finansowanych w ramach BO.  

2. Od 30 czerwca  do 31 lipca br. trwały konsultacje społeczne dotyczące 

zagospodarowania terenów wokół zalewu na Utracie. Odbyły się  warsztaty World 

Cafe w Pęcicach Małych i Komorowie Wsi, w których wzięło łącznie udział 49 

mieszkańców. Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym uczestniczyły 392 

osoby. Dzięki konsultacjom mieszkańcy gminy mieli możliwość przedstawienia 

swoich opinii i sugestii dotyczących zagospodarowania tego terenu.   

3. W czerwcu wizytę w gminie Michałowice złożył sekretarz stanu w Ministerstwie 

Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, 

Paweł Wdówik. Odwiedził urząd gminy Michałowice oraz budynek socjalny i Dom 

Seniora w Komorowie. Rozmawiał o rozwiązaniach dla osób z 

niepełnosprawnościami, które wdrażane są na terenie gminy, a także o programach 

gminnej polityki społecznej dla różnych grup mieszkańców. 

4. Debata o edukacji – wspólnie z Młodzieżową Radą Gminy Michałowice oraz Panią 

Ewą Radanowcz, ekspertką ds. przestrzeni edukacyjnej, zmian i innowacyjności w 

szkołach, autorka książki pt. „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”  została 

zorganizowana Debata o edukacji, z udziałem ekspertów i mieszkańców. Podzielona 

była na panel dyskusyjny oraz warsztatowy. W spotkaniu uczestniczyło 55 osób.  

5. Ecopiknik – wspólnie z firmą GlobalEco wdrażającą działania antysmogowe w naszej 

gminie, we współpracy z referatem Ochrony Środowiska oraz organizacjami 

pozarządowymi, rękodzielnikami oraz firmami został zorganizowany I Eco Piknik. 

Mieszkańcy m.in. zapoznawali się z aktualnie prowadzonymi programami m.in. 

Lokalnego Programu Piecowego – Wymień Kopciucha!, pilotażowego programu 

„Wdrażanie działań antysmogowych w gminie Michałowice”, „Gmina bez smogu”, 

„Wodołapacz” oraz  możliwości uzyskania dotacji celowej na usuwanie i utylizację 
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odpadów zawierających azbest. Prezentowane również  były:  system 

fotowoltaiczny, pompy ciepła, pasywny domu ekologiczny, samochody elektryczne, 

pojemniki na odpady segregowane, eco śmieciarki i wodołapacz. Dla dzieci 

przygotowano liczne atrakcje w stylu eco. 

6. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 

przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medal otrzymało szesnaście 

par.  

7. Zorganizowano uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Społecznik Roku 2020”. 

Przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorca i osoba fizyczna. 

8. Odbyła się pierwsza stacjonarna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice.  Radni 

otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego, jak również ustalali plan działania na 

najbliższy okres.   

9. Odbyła się debata młodzieży dotycząca zdalnego nauczania. Została ona 

zorganizowana wspólnie z Młodzieżową Radą Gminy. Spotkanie poprowadził Piotr 

Stankiewicz, doktor filozofii, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas 

spotkania uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat skutków wprowadzenia 

edukacji zdalnej w czasie epidemii koronawirusa. 

10. Gmina współpracuje z WKD  w ramach akcji pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka ”.  

Kampania zwraca uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz 

kształtuje postawy i zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie kolejowym.  

11. Na stacji transformatorowej w Michałowicach został wykonany mural 

przedstawiający dawną mapę osiedla Michałowice – cyklu osiedli ogrodowych 

Warszawy  „Michałowice- Nowe Grocholice”. Podpisano umowę na realizację tej 

grafiki.  

12. Został  wydany nr 2 Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice.   

13. Zlecono wykonanie upominków promocyjnych z logo gminy. 

14. Wykonano druk katalogów Inwestycje 2020.  

15. Podpisano umowę licencyjną na korzystanie z praw autorskich do artykułu 

dotyczącego młyn nad Utratą w Komorowie.  

16. Zlecono wykonanie wystawy prezentującej miejsca dziedzictwa kulturowego gminy 

Michałowice.    

17. Zlecono wykonanie ulotek „Karty Mieszkańca” oraz „Kanalizacja to nie śmietnik”. 

18. Zlecono opracowanie i druk katalogów Genesis w związku z objęciem patronatu nad 

wystawą prac Andrzeja Pilicha.  

19. Zlecono druk plakatów i gminnych zaproszeń dotyczących wydarzeń gminnych (m.in. 

Dni Gminy Michałowice, Debaty  o oświacie), a także planszy prezentujących wóz 

strażacki pozyskany przez gminę za wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich 

2020. Jego zakup został dofinansowany z budżetu województwa mazowieckiego, 

budżetu gminy i środków OSP;   
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20. Na stronach gminy opublikowano materiały  dotyczące m.in.  cyklów „Z dziejów 

gminy” i  „Z kart historii”, a także przyznanych przez LGD Nadarzyn-Raszyn- 

Michałowice nagród „Lokalna marka”, którą otrzymali producenci, rzemieślnicy, 

twórcy z gminy Michałowice. 

21. W lokalnej prasie zamieszczono publikacje prasowe dotyczące działań i wydarzeń w 

gminie Michałowice.   

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. Szkoły z terenu gminy miesiąc przed końcem roku szkolnego wróciły do nauki 

zdalnej. Zakończenia roku organizowane były w zespołach klasowych bez 

zgromadzeń większej liczby osób.  

2.  Przedszkola gminne pracowały w miesiącu lipcu. W sierpniu obie placówki miały 

przerwę w pracy, w celu zdezynfekowania sal, zabawek, mebli oraz umożliwienia 

wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracownikom. 

3.  W dniach 7 - 9 czerwca odbyła się w Lublinie konferencja „Edukacja Przyszłości” 

podczas której wręczono nagrody wyróżniającym się gminom. Gmina 

Michałowice odebrała dyplom za zajęcie I miejsca w rankingu Miejsca 

edukacyjnych szans.  

4. 1 lipca odbyło się spotkanie Wójt Gminy z dyrektorami wszystkich szkół i 

przedszkoli oraz dyrektorką Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w 

Pruszkowie w sprawie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Zdecydowano o stworzeniu programu gminnego zajęć rozwijających uzdolnienia. 

5. W lipcu zostały ogłoszone wyniki egzaminów ósmoklasistów. Uczniowie naszej 

Gminy osiągnęli bardzo dobre wyniki: 

 

Egzamin 8 

klasy 2021 Michałowice 

Nowa 

wieś Komorów 

Gmina 

Michałowice 

Powiat 

pruszkowski 

Woj. 

Mazowieckie Polska 

Jęz. Polski 73 74 71 

                             

73  68 64 60 

Matematyka 72 68 68 

                             

69  58 52 47 

Jęz. angielski 87 88 90 

                             

88  77 71 66 

 

6.  Podczas wakacji pracownicy Centrum Usług Wspólnych przeprowadzili 2 

postępowania o zamówienie publiczne – na dowożenie dzieci do szkół gminnych, 

na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. 

7.  6 lipca odbyło się spotkanie Wójt Gminy z rodzicami uczniów Szkoły 

Podstawowej w Michałowicach w sprawie zarzutów dotyczących funkcjonowania 

szkoły i pracy dyrektora.  
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8.  10 lipca pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowicach złożyła rezygnację 

ze stanowiska dyrektora. 20 lipca został ogłoszony konkurs na stanowisko 

dyrektora tej szkoły. 

9. 17 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w konkursie na dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Do konkursu wpłynęło 5 ofert. Jedna z 

kandydatek wycofała swoją kandydaturę, jedna nie stawiła się na komisję. 

Ostatecznie spośród 3 kandydatek komisja wyłoniła kandydatkę na dyrektora – 

panią Magdalenę Fimowicz – Wasiak. Powierzenia stanowiska dokonała Wójt 

Gminy podczas rozpoczęcia roku szkolnego w placówce. 

10. W dniach 26-27 sierpnia odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających się 

o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 9 

nauczycieli. Wszyscy zdali egzamin uzyskując stopień nauczyciela mianowanego. 

11. 1 września 2021 r. rozpoczął się nowy rok szkolny.  

12. 28 września odbyła się prezentacja wyników zamówionej analizy pt. Prognoza 

demograficzna dla Gminy Michałowice do roku 2030, przygotowanej przez 

zespół specjalistów z Centrum Badań Metropolitalnych  Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Opracowanie pomoże planować rekrutację do szkół i 

przedszkoli w kolejnych latach oraz podejmować właściwe decyzje dotyczące 

inwestycji oświatowych. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. W ramach Placówki Wsparcia Dziennego: 

1) w trakcie trwania roku szkolnego realizowano zajęcia stacjonarne w Michałowicach, 

Granicy oraz Opaczy . W zajęciach wzięły udział 24 osoby. Oferowano następujące 

wsparcie : 

a) pogotowie lekcyjne, 

b) zajęcia informatyczne, 

c) poradnictwo psychologiczne oraz 

d)  korepetycje z języka angielskiego i matematyki 

e)  zapewniano organizację czasu wolnego oraz posiłek.  

2) W okresie letnim dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego wzięły udział w wypoczynku 

(kolonie, półkolonie) będącym uzupełnieniem oferty opiekuńczo – wychowawczej 

GOPS. 

2. W ramach działalności Dziennego Domu Senior+ zrealizowano: 

1) zajęcia z muzykoterapii – 16 spotkań 

2) zajęcia z dogotearpii – 6 spotkań 

3) zajęcia z biblioterapii – 9 spotkań 

4) zajęcia kulturalno – oświatowe:  

a) wyjazd na spektakl operowy 

b)  wyjazd na wycieczkę do Żelazowej Woli 

5) Zajęcia edukacyjne: 

c) spotkania z podróżniczką – 7 spotkań 
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d) pogadanki tematyczne – 5 spotkań 

e) warsztaty z treningu umysłu – 6 spotkań 

6) Spotkania integracyjne  

a) z zespołem ,,Kumy” i „Michałowiczanka” 

b) z seniorami w DPS w Tomczycach 

c) dzień otwarty w DDS+ w Komorowie 

d) wizyta studyjna OPS Oława 

e) spotkanie międzypokoleniowe z dziećmi ze szkoły podstawowej w Komorowie 

f)  grillowanie i imieniny seniorów – 3 spotkania 

g) wizyta wicepremiera Pawła Wdówika 

7) usługi: 

a) pilates dla seniorów 

b) spotkanie z wizażystką 

c) spotkania z instruktorem gimnastyki energii pozytywnej – 2 spotkania 

d) wyjazd na miejski targ – 4 razy 

e) usługa fryzjerska 

8) Terapia kulinarna – 7 zajęć 

9) Poradnictwo specjalistyczne indywidualne: 3 teleporady prawne 

10) Praktyka zawodowa przeprowadzona dla 2 osób 

11) Usługi socjalno – bytowe: zapewniono 1772 posiłki obiadowe oraz śniadania średnio 

dla 20 osób dziennie, usługi opiekuńcze, higieniczne i czystościowe, codzienna 

terapia zajęciowa, gimnastyka i kinezyterapia. 

3. W ramach programów profilaktycznych zrealizowano: 

1) poradnictwo specjalistyczne, którego udzielali następujący specjaliści: terapeuta 

uzależnień, specjalista ds. przemocy, psycholog/pedagog, psycholog traumatolog  

2) poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla wychowanków Placówki Wsparcia 

Dziennego „Świetliki”. Poradnictwo świadczone było w wykorzystaniem metod i 

technik porozumiewania się na odległość.  

3) zajęcia profilaktyczne w SP w Michałowicach: 

a) zakończono realizację usługi warsztatowo-szkoleniowej dedykowanej rodzicom 

i wychowawcom:  Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – Szkoła dla 

Rodziców i Wychowawców – usługa obejmowała dziesięć  spotkań po 4 

godziny dydaktyczne ( łącznie 40 godzin) dla grupy max 20 osób rodziców 

uczniów klas 0-III  

4) zajęcia profilaktyczne w LO w Komorowie: 

a) zrealizowano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów klas pierwszych 

oraz klas trzecich z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W zajęciach  udział 

wzięło 92 uczniów. 

5) wśród rodziców kontynuowano dystrybucję kuponów dostępu do webinarów 

przeznaczonych przede wszystkim dla rodziców, opiekunów i wychowawców 

opartych na metodzie wychowawczej Pozytywna Dyscyplina. Każdy kupon daje 100 

% zniżki na wybrany przez rodzica webinar. 
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6) wśród nauczycieli Zespołu szkół Ogólnokształcących w Komorowie oraz nauczycieli 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi zrealizowano szkolenie „Procedury 

reagowania na przemoc wobec dziecka – „Niebieskie Karty” dla przedstawicieli 

oświaty – rola i zadania szkoły”,  

7) zrealizowano 15 sto godzinne szkolenie „Doskonalenie kompetencji 

komunikacyjnych i motywowania klientów do zmiany- z wykorzystaniem Podejścia 

Skoncentrowanego na Rozwiązaniach”. W szkoleniu wzięło udział łącznie 8 osób – 

pracowników GOPS. 

8) w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży jako uzupełnienie oferty 

opiekuńczo-wychowawczej GOPS zrealizowano: 

a) 15-sto dniowy turnus integracyjny z programem profilaktycznym w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci i młodzieży. Udział wzięło 37 osób. 

b) 10 dniowy turnus półkolonii z programem profilaktycznym w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom. W półkoloniach udział wzięło 24 uczestników. 

9) zakupiono pakiety materiałów informacyjnych oraz profilaktycznych i rozpoczęto 

ich dystrybucję wśród mieszkańców gminy, 

4. Kontynuowano ministerialny Program Wspieraj Seniora 2021 –łącznie zrealizowano 91 

godzin wsparcia, od początku projektu wsparciem objęto 36 rodzin i korzystano z 

pomocy 7 wolontariuszy.  

5. Realizowano umowy dotyczące Programów ministerialnych – edycja 2021, pn. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- w ramach tego programu zrealizowano 

120 godzin usług i objęto wsparciem 1 dziecko,  „Opieka wytchnieniowa” – w ramach 

tego programu zrealizowano 148 godzin usług i objęto wsparciem 3 dzieci i 2 osoby 

dorosłą oraz „Opieka 75+” – w ramach tego programu zrealizowano 58 godzin usług i 

objęto wsparciem 1 osobę dorosłą.  

6. W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano obdzwanianie osób 

przebywających na kwarantannie z list otrzymanych z PSSE Pruszków, w celu ustalenia, 

czy osoby wskazane na liście mają zapewnione wsparcie, czy wymagają pomocy ze 

strony GOPS. W przypadku dwóch rodzin z terenu gminy udzielono pomocy rzeczowej 

w postaci produktów żywnościowych. 

7. Uruchomiono mieszkanie chronione z funkcją mieszkania wytchnieniowego od lipca 

2021. W sierpniu 2021 r., zrealizowano jedenaście dni pobytu dla osoby z 

niepełnosprawnością ruchową. 

8. Od 1 lipca 2021 roku rozpoczęto realizację nowego programu osłonowego 

pozwalającego na obniżenie kosztów mieszkaniowych, który jest kontynuacją 

programu osłonowego dopłat do wywozu odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2021r 

wpłynęło do ośrodka 112 wniosków z czego 105 wniosków zostało rozpatrzonych 

pozytywnie. W ramach obniżania kosztów mieszkaniowych wypłacono 11 920,- zł. 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał certyfikat w ramach Kampanii „Mądre 

Leczenie, to szybszy powrót do zdrowia” wydany przez Stowarzyszenie MANKO.  

10.  Klubu MAM - do końca czerwca 2021r., kontynuowano spotkania dla uczestniczek w 

formie on-line. Od września 2021r., spotkania odbywają się w formie spotkań na żywo w 
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każdy piątek w Sali Tęczowy Zakątek w budynku GOPS w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 

od godziny 10.00 do 12.00. We wrześniu 2021r., odbyły się 4 spotkania, w których 

wzięło 7 mam.  

11. Do Sekcji Świadczeń Rodzinnych wpłynęło 639 wniosków, wydano 505 decyzji i 

informacji o przyznanych świadczeniach, wydano 69 postanowień, 19 zaświadczeń, 

wysłano 311 innych pism w tym zapytania do ZUS, US, USC, szkół, wezwania do 

uzupełnienia dokumentów wniosku, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych. 

Ogółem z Sekcji wyszło 386 listów. Przygotowano 29 sprawozdań i sporządzono 72 

listy wypłat. Prowadzono działania wobec dłużników alimentacyjnych – złożono 1 

zawiadomienie do prokuratury, 5 wniosków o podjęcie działań przez inne gminy, 

otrzymano 1 wniosek z innej gminy o podjęcie działań, przeprowadzono 1 wywiad z 

dłużnikami, wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, 

wystawiono 2 wnioski o przyłączenie się do egzekucji komorniczej,  sporządzono  56 

rozliczeń wpłat dłużników alimentacyjnych. 

12. W ramach projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia 

osób niesamodzielnych” podjęto następujące działania 

1) W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uzupełniającą do projektu, 

podczas której zakwalifikowano 1 nową Uczestniczkę, która została 

zdiagnozowana przez Zespół Rekrutacyjny i określono dla niej Indywidualną Ścieżkę 

Wsparcia. Uczestniczka ta została przyjęta w miejsce Uczestniczki, która 

zrezygnowała z udziału w projekcie w dniu 23 września br ze względu przyjęcia jej 

do ZOL. Dodatkowo z 40 aktywnych Uczestników projektu u 29 zaktualizowano 

diagnozę potrzeb. Do końca projektu nie planuje się przeprowadzanie kolejnej 

rekrutacji uzupełniającej. 

2)  W ramach wykonywania swoich obowiązków w okresie sprawozdawczym dwóch 

pracowników socjalnych przygotowało łącznie 33 decyzje administracyjne. 

3) W ramach realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie 

sprawozdawczym usługi świadczyło 4 opiekunów zatrudnionych na etat (w tym 1 

zatrudniony w DDS+) oraz firma zewnętrzna (godziny popołudniowe, weekendy, 

święta, w ramach zastępstw). W okresie sprawozdawczym opiekunowie etatowi 

zrealizowali łącznie 1257 godzin usług, natomiast firma w okresie 01 czerwiec – 30 

sierpień zrealizowała 586 godzin. Dane za wrzesień nie zostały jeszcze przesłane. 

Łącznie w projekcie w okresie sprawozdawczym zrealizowano 1843 godziny usług. 

4)   W okresie sprawozdawczym ze względu na problemy techniczne, pomimo 

wymiany w poprzednim okresie sprawozdawczym kart SIM w teleopaskach, bardzo 

duża część Uczestników projektu zrezygnowała z tej formy wsparcia. W okresie 

sprawozdawczym z teleopieki korzystało 5 Uczestników. Uruchomiono również 2 

opaski testowe sprawdzające zasięg sprawdzający możliwości techniczne przed 

podpisaniem umowy na świadczenie usługi teleopieki. 

5) W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystały 3 nowe osoby. Na 

dzień 30.09.2021 od początku istnienia wypożyczalni z jej usług skorzystało 32 

mieszkańców Gminy (w ramach 45 umów użyczenia), wykorzystując 75 sztuk 
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sprzętu ze 104. Dodatkowo do wypożyczalni trafiły 3 wózki inwalidzkie ofiarowane 

przez 2 mieszkańców Gminy. 

6)  W ramach wypożyczalni zatrudniony doradca ds. sprzętu pielęgnacyjno 

wspomagającego w okresie sprawozdawczym przepracował 88 godzin, udzielając 

wsparcia 22 Uczestnikom projektu. Od początku działalności wypożyczalni doradca 

wypracował całość przewidzianych na ten rok godzin tj. 140 udzielając wsparcia 41 

Uczestnikom projektu. W związku z zapotrzebowaniem na wsparcie doradcy ds. 

sprzętu planuje się zwiększenie liczby godzin w projekcie.  

7) Zatrudniony w ramach wypożyczalni sprzętu serwisant w okresie sprawozdawczym 

przepracował 56 godzin, udzielając wsparcia 15 osobom, w tym 14 Uczestnikom 

projektu. Od początku działalności wypożyczalni serwisant wypracował 87 godzin 

udzielając wsparcia 22 osobom, w tym 21 Uczestnikom projektu. 

8) W ramach projektu w okresie sprawozdawczym Partner projektu tj. Komorowskie 

Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona 

zorganizowało 2 spotkania integracyjne (30 .09.2021 wykłady i warsztaty pn. 

„Odkrywajmy radość każdego dnia” oraz 08.09.2021 koncert operetkowy pt. 

„Brunetki, blondynki...czyli tenor w opałach”). Dodatkowo w ramach działalności 

Partnera zrealizowano 6 warsztatów z zakresu treningu umysłu oraz 26 zajęć 

z gimnastyki usprawniającej. 

9)  Złożono wniosek rozliczeniowy za drugi kwartał, który nadal jest w ocenie. Wniosek 

obejmuje również wypłatę kolejnej transzy dofinansowania w wysokości 

223 299,00 zł 

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

  

1. Rozliczono zadanie pn. „Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą 

w Nowej Wsi na potrzeby Centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom 

Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

oraz kulturalnej”. Urząd Marszałkowski wystawił zlecenie płatności na kwotę 

85 900,00 zł . Czekamy na wpływ dofinansowania na rachunek bankowy gminy.  

2. Otrzymano dofinansowanie projektu pn. „Działaj dla klimatu. Inicjatywy 

podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i 

Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: 

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Wniosek partnerski z Gminą 

(Lider). Ogólna wartość projektu 3 450 720,00 zł (gmina Michałowice 1 395 695,01 

zł). Trwa przygotowywanie dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie. 

3. Podpisano umowę o dofinansowanie  projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - 

etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Mazowieckiego - Mobilność Miejska w ramach ZIT. Projekt partnerski dla sześciu 

JST (Lider Projektu została gmina Michałowice) o ogólnej wartości 24 235 884,29 zł 

(gmina Michałowice 2 263 096,62 zł).  Trwa realizacja rzeczowa projektu.  

4. Trwa rzeczowa realizacja  projektu „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych 

w formie elektronicznej w Gminie Michałowice” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 2.1  e-usługi w ramach ZIT  o 

wartości 1 778 926,50 zł.  

5.  Trwa rzeczowa realizacja projektów, na które otrzymano dofinansowanie z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”: 1. „Rozbudowa monitoringu na 

terenie ROD „Granica”, 2. „Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Komorów”, 

,,Wykonanie przyłącza wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej  zlokalizowanej 

przy ul. Kasztanowej”.  

6. Trwa realizacja rzeczowa projektów, na które otrzymano dofinansowanie w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

MAZOWSZE 2021”. Projekt 1: „Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów 

elektrycznych w Gminie Michałowice” – kwota dofinansowania 182 911,00 zł. 

Projekt 2:„Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń” 

– kwota dofinansowania 200 000,00 zł. 

7.  Otrzymano dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach dwóch 

Programów „Mazowieckie strażnice OSP-2021” i „OSP-2021” na: Zakup zestawu 

ratownictwa technicznego (akumulatorowych nożyco – rozpieraczy) w kwocie 

10 000,00 zł oraz na remont dyżurki strażackiej znajduje się w budynku głównym 

remizy w kwocie 15 000,00 zł. Trwa realizacja rzeczowa zadań.  

8.  Otrzymano  dofinansowanie projektu partnerskiego „ E-usługi dla szkół w ramach 

ZIT” w ramach Działania 2.1 E – usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza 

w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, 

umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem 

TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej 

w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID - 19 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. Trwa przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy o 

dofinansowanie.  

 

9. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Regułach” w ramach Funduszu Solidarnościowego na kwotę 

dofinansowania 3 057 800,00 zł . Projekt nie uzyskał dofinansowania.  

10. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

złożono trzy wnioski o dofinansowanie. 1. „Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych 

w Komorowie” na kwotę 10 837 517, 42 zł ( dofinansowanie 90%), 2. „Budowa 

budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 

3 734 929,99 zł     ( dofinansowanie 85%), 3. „Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy 
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Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu” na kwotę 3 040 410,19 zł 

(dofinansowanie  95%). Czekamy na decyzję o udzieleniu promesy dla projektów.  

11. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa energoefektywnego 

przedszkola w Regułach” w ramach programu priorytetowego nr 

5.6.2”budownictwo Energooszczędne Część 2)PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki 

użyteczności publicznej”. Całkowita wartość przedsięwzięcia 16 438 312,00 zł, 

dotacja 4 616 087,00zl, pożyczka 8 748 396,00 zł. Czekamy na decyzję.  

12. Złożono do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki na zadanie 

”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach wraz z salą 

gimnastyczną" w ramach programu „Zadania z zakresu ochrony powietrza”. 

Całkowity koszt zadania 16 902 359,15 zł, wnioskowana kwota pożyczki 

7 344 677,06 zł. Czekamy na decyzję.  

13. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy 

Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu” w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022” na kwotę 3 040 410,19 zł. Czekamy na wyniki.  

14. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Inwestycje w niebiesko-

zieloną infrastrukturę celem łagodzenia zmian klimatu na terenie Gminy 

Michałowice” w ramach programu priorytetowego nr 8.3 „Horyzontalne 

Współfinansowanie programu LIFE” . Wnioskowana kwota dofinansowania  

z NFOŚi GW w ramach Inkubatora wniosków LIFE – 80 000,00 zł. Przewidywane 

koszty przygotowywanego projektu LIFE 15 297 335,00 zł. Czekamy na decyzję.  

 

 


