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Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy  

za okres od 20.08.2022 r. do 20.09.2022 r. 

  

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy ul. Stara Droga w Komorowie Wsi z Krzysztofem Suligą na kwotę 

31 980,00 zł brutto 

2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

automatycznej toalety publicznej. 

3. Podpisano umowę na „Utwardzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym położonym w 

Komorowie Wsi – zamówienie przewidywane - II” z firmą MKL-BUD Sp. z o.o. na 

kwotę 608 850,00 zł brutto. 

4. Podpisano umowę na „Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym 

oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice – zamówienie 

przewidziane” z firmą KRUSZYWOSORT na kwotę 85 940,10 zł brutto. 

5. Podpisano umowę na „Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Michałowice – 

zamówienie przewidziane” - z firmą KRUSZYWOSORT na kwotę 69 771,75 zł brutto. 

6. Podpisano umowę na „Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na 

terenie gminy Michałowice” z firmą KAMA BIS na kwotę 340 200,60 zł brutto. 

7. Podpisano umowę na „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej – 

zamówienie przewidywane” - z firmą DROG-REM na kwotę 184 221,71 zł brutto. 

8. Podpisano umowę na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

sieci wodociągowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, w gminie Michałowice z firmą 

LAMBDA Radosław Tusiński. 

9. Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice” dla 

części III pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy 3 Maja w Michałowicach na 

odcinku od ul. Kolejowej do ul. Parkowej” w ramach zadania budżetowego  

„Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem 

kolizji sieci nN” z firmą ECO ENERGY POLAND Mariusz Stanek na kwotę 113 400,00 zł. 

10. Podpisano umowę na „Wymianę przewodów oświetlenia drogowego w 

Michałowicach i w Komorowie” z Firmą Budwex Mieczysław Wasilewski na kwotę 

121 015,43 zł. https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-

130000/zp2712562022,p1167162161 

11. Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Nowa Wieś” z APJ Obsługa 

Inwestycji Piotr Kurczych na kwotę 307 254 zł brutto 

(https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711442022,p587779534),  

12. Podpisano umowę na „Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie 

gminy Michałowice - zamówienie przewidziane” - z firmą ZAKŁAD USŁUG 

WIELOBRANŻOWYCH BARTCZAK KATARZYNA na kwotę 111 494,72 zł. 

  

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp2712562022,p1167162161
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp2712562022,p1167162161
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711442022,p587779534
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711442022,p587779534


 

3 

 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy  

za okres od 20.08.2022 r. do 20.09.2022 r. 

 

13. Podpisano umowę na „Wyposażenie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów w 

niezbędne elementy techniczne, montaż odbojników i oznakowania oraz uzyskanie 

pozytywnego wyniku badania wstępnego UDT”. 

14. Ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę dróg o nawierzchni 

bitumicznej” https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711572022,p1312086669 

15. Ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont dróg na terenie gminy 

Michałowice płytami typu JOMB” https://bip.michalowice.pl/zamowienia-

publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711602022,p1433159190  

16. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

rozbudowę ul. Turystycznej w Komorowie Wsi na odcinku od cmentarza do  

ul. Starego Dębu z Krzysztofem Suligą na kwotę 36 285,00 zł brutto. 

 

Z zakresu inwestycji i remontów:  

1. Podpisano umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. na kwotę brutto 

5 147,76 zł - Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku 

Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Kuchy dz. nr ew. 628/4 w Regułach. 

2. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy z Grupa KKMJ Jacek Jaworski, dot. 

Modernizacji przedszkola w Nowej Wsi. 

3. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy z Projektsan Bartosz Wojniak, dot. 

pełnienia obowiązków inspektora nad realizacją zadania Modernizacja przedszkola w 

Nowej Wsi. 

4. Podpisano umowę z INTER- MEDIA Sp. z o.o., na świadczenie usług dostępu do 

Internetu dla budynku Przedszkola w Regułach. 

5. Podpisano Aneks nr 1 i 2 z ER-KA Renata Kowalska, na kwotę brutto 42 692,67 zł - 

przy modernizacji szkoły w Michałowicach. 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711622021,p730166725 

6. Podpisano Aneks nr 3 z firma GRANABUD,  przy modernizacji budynku przy  

ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.  

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711562021,p61103446 

7. Podpisano umowę z firmą LS-Projekt Maciej Sikorski, na kwotę brutto 8 886,75 zł - na 

wykonanie wizualizacji zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w 

dolinie rzeki Raszynki Michałowicach. 

8. Podpisano Aneks nr 6 z firmą ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. na kwotę brutto  

302 308,23 zł - za Przebudowę wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy szkole 

podstawowej w Michałowicach. 

9. Podpisano umowę z firmą ARGON S.C. Marek Lewandowski i Szymon Ruban, na 

kwotę brutto 38 572,80 zł - na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 

budynku Urzędu Gminy Michałowice. 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711572022,p1312086669
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711572022,p1312086669
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711602022,p1433159190
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711602022,p1433159190
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711622021,p730166725
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711622021,p730166725
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711562021,p61103446
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711562021,p61103446


 

4 

 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy  

za okres od 20.08.2022 r. do 20.09.2022 r. 

 

10. Podpisano umowę z firmą ER-KA Renata Kowalska, na kwotę brutto 228 556,52 zł - na 

remont budynku przy ul 3 maja 10 w Komorowie. 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711452022,p107820728 

11. Podpisano umowę z firmą RN Projekt Roman Nalewajko, na kwotę brutto 108 240 zł - 

Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej dla budowy Zespołu Przychodni 

Zdrowia w Regułach.  

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-

130000/zp2712522022,p246334794 

12. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Remont zabytkowego cmentarza z 

okresu I wojny światowej w Pęcicach”.  

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711532022,p1646436744 

13.  Nadzór i koordynacja nad realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych takich jak: 

− Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=416455453820934&id=10006369448

1096 

https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-nowej-

swietlicy-w-pecicach,p324531165 

− Termomodernizacja szkoły w Michałowicach 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=420796213386858&id=10006369448

1096 

https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-

realizacji/termomodernizacja-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-

michalowicach,p1886496602 

− Rozbudowa hali sportowej przy szkole w Michałowicach 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422191326580680&id=10006369448

1096 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=400790068720806&id=10006369448

1096 

− Budowa przedszkola w Regułach  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412827360850410&id=10006369448

1096 

https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-

energoefektywnego-przedszkola-w-regulach,p1450820437 

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (od początku roku 25 

wniosków). 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711452022,p107820728
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711452022,p107820728
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp2712522022,p246334794
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp2712522022,p246334794
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711532022,p1646436744
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711532022,p1646436744
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=416455453820934&id=100063694481096
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=416455453820934&id=100063694481096
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-nowej-swietlicy-w-pecicach,p324531165
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-nowej-swietlicy-w-pecicach,p324531165
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=420796213386858&id=100063694481096
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=420796213386858&id=100063694481096
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/termomodernizacja-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-michalowicach,p1886496602
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/termomodernizacja-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-michalowicach,p1886496602
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/termomodernizacja-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-michalowicach,p1886496602
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422191326580680&id=100063694481096
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422191326580680&id=100063694481096
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=400790068720806&id=100063694481096
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=400790068720806&id=100063694481096
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412827360850410&id=100063694481096
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412827360850410&id=100063694481096
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-energoefektywnego-przedszkola-w-regulach,p1450820437
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-energoefektywnego-przedszkola-w-regulach,p1450820437
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2. Wpłynął 1 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (od początku roku 6 wniosków). 

3. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy (od początku roku 33 decyzje). 

4. Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od początku 

roku 4 decyzje).  

5. Tzw. „uchwała krajobrazowa” po rozpatrzeniu uwag, które wpłynęły podczas 

ponownego wyłożenia do publicznego wglądu i wprowadzeniu zmian wynikających z 

zarządzenia nr 228/2022 Pani Wójt z dnia 8 września 2022 r. została skierowany do 

uchwalenia przez Radę Gminy. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji podlegał 

konsultacjom społecznym w dniach 3 sierpnia – 16 września br. W tym czasie 

zbierano uwagi do niego oraz przeprowadzona była ankieta internetowa. W dniu 5 

września br. odbyło się też spotkanie z mieszkańcami gminy poświęcone założeniom 

projektu. Pełen raport z konsultacji społecznych pojawi się po ich zakończeniu i 

rozpatrzeniu wszystkich przesłanych ankiet, wniosków i uwag.   

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa: 

1. Podpisano 9 umów dzierżawy świetlic.  

2. Podpisano jedną umowę na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat. 

3. Wydano 4 decyzje zatwierdzającej podział nieruchomości oraz 6 postanowień 

opiniujących podział nieruchomości.  

4. Wszczęto 18 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości. 

5. Otrzymano 9 ostatecznych decyzji komunalizacyjnych stwierdzających nabycie na rzecz 

Gminy Michałowice nieruchomości, w tym 8 dotyczyło nabycia terenów pod drogami 

publicznymi o łącznej pow. 0,0412 ha a jedna dotyczyła nieruchomości położonej w 

Komorowie o pow. 0,38 ha. 

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

1. 24 sierpnia został uruchomiony pilotażowy Program – Badania KTG (zgłosiły się i 

korzystają z aplikacji 4 osoby). 

2. 26 sierpnia zorganizowano Kino plenerowe w Granicy – ostatni seans. 

3. 28 sierpnia zorganizowano "Michałowickie wieczory z muzyką klasyczną" – wystąpił 

"Dziołak/Stankiewicz Duo". 

4. 10 września zorganizowano Piknik Strażacki. 

5. 10 września zorganizowano Dzień Pieczonego Ziemniaka. 

6. 17 września zorganizowano IV Półmaraton Lasy Nad Utratą, Bieg Na 5 Km oraz Biegi 

Dziecięce. 

7. Od września zostały wznowienia zajęcia w ramach Budżetu Obywatelskiego – Kurs 

języka włoskiego dla poczatkujących, warsztaty bębniarskie, warsztaty śpiewu – 

edycja jesienna. 
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8. Realizacja umów cyklicznych w ramach Programu Polityki Senioralnej pn. „Aktywny 

Senior” - świetlica w Regułach, świetlica w Suchym Lesie, Strefa Rekreacji w Nowej 

Wsi, Nordic Walking. 

9. Realizacja umów na zajęcia cykliczne dla mieszkańców: biegowe dla początkujących 

oraz biegowe dla zaawansowanych z elementami treningu siłowego. 

10. Realizacja umowy na zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci w Nowej Wsi. 

11. Realizacja porozumienia z Gminą Miasto Pruszków MKP KAPRY dotyczącego 50% 

rabatu dla osób posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice. 

12. Przygotowanie dokumentów do wypłacenia stypendiów – 12 umów stypendialnych. 

13. Rozpatrzono wniosek o nagrodę sportową. 

14. Realizacja Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024 – 

zaszczepiono I dawka 110 osób zgłoszonych do Programu. 

15. Realizacja spotkań rekreacyjno-sportowo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą Gminy 

Michałowice pn. „Aktywne Wakacje” na czterech strefach rekreacji - od poniedziałku 

do piątku w godz. 10-15 (27.06-26.08). 

16. Przygotowania do Dni Gminy Michałowice 24-25 września 2022 r. 

17. Przygotowania do Uroczystego Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej Pięciu Powstańcom 

Warszawskim – Mieszkańcom Michałowic, 2 października 2022 r.   

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

i o wolontariacie: 

− Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło Michałowice – 6 000 zł 

− Uczniowski Klub Sportowy Komorów – 10 000 zł 

− Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny z Komorowa" – 4 000 zł 

−  Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „KOMOROWIANIE” – 3 500 zł 

19.  Patronaty: 

− Patronat Honorowy nad IV edycją konkursu wokalnego „Tu w Zanie zaczynał 

Wojtek Młynarski”, wrzesień-październik 2022 r. 

− Patronat „XIX Rajdu Pęcickiego oraz imprezy towarzyszącej”, 29 września 2022 r. 

− Patronat nad Turniejem Tenisowym oraz piknikiem z okazji Ogólnopolskiego Dnia 

Przedszkolaka pn. „Sportowy Przedszkolak”, 17 września 2022 r. 

− Patronat nad gminnym turniejem piłkarskim pn. „Zakończenie Wakacji” na Orliku 

w Sokołowie, który odbył się 4 września 2022 r. 

− Patronat nad imprezą z okazji 25-lecia Klubu piłkarskiego SKF ANPREL pn. 

„Spotkanie po latach ANPREL z przełomu wieków kontra Młode Wilki 

teraźniejszości, czyli 25 lat od historycznych awansów”, 10 września 2022 r. na 

stadionie w Granicy. 

− Patronat Honorowy nad bezpłatnymi badaniami dla dzieci i młodzieży 

przeprowadzane przez Specjalistyczne Centrum, Rehabilitacji Vita w Pruszkowie 

(12.09-14.10.2022 r.). 
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Z zakresu promocji:  

1. Do 22 sierpnia br.  trwała ocena merytoryczno-prawna 19 projektów II edycji Budżetu 

Obywatelskiego, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Ich wartość wynosi 

1 000 280,00 zł. 15 z nich otrzymało ocenę pozytywną (łączna kwota 692 280,00 zł), 

natomiast 4 projekty o łącznej wartości 308 000 zł nie przeszły do kolejnego etapu - 2 

z nich otrzymały ocenę negatywną, 2 zostały wycofane przez projektodawców. 

9 września br.  została ustalona kolejność projektów na karcie do głosowania, które 

odbędzie się w dniach 26 września -10 października. Przedstawia się ona następująco:  

1. „Tango argentyńskie” – nauka tańca dla mieszkańców gminy Michałowice. 

2. „Italia zawsze pasjonująca” – poznajemy jej bogactwa poprzez język. 

3. „Tanecznym krokiem przez świat”- terapia tańcem. Nauka popularnych tańców 

świata solo. 

4. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Regułach. 

5. Plenerowe koncerty w parku w Regułach. 

6. Tabliczki na ścieżkach spacerowych i pieszo-rowerowych tzw. spacerowy BON-

TON. 

7. „Namalować świat” – nauka rysunku i malarstwa – terapia malowaniem. 

8. „Ptasia Aleja” – zapewnienie miejsc gniazdowania ptaków w alei Jana Pawła II w 

Komorowie. 

9. „Gdzie słyszysz śpiew – tam idź. Tam dobre serca mają” – edycja druga. 

10.  Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Komorowie. 

11. Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego z wykonaniem ścieżki i barierek 

drewnianych. 

12. Zajęcia sportowe z piłki koszykowej dla dzieci. 

13. „Michałowickie wieczory muzyczne”- kontynuacja cyklu comiesięcznych 

koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń. 

14.  Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Michałowicach. 

15.  Posąg Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie. 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/budzet-obywatelski-

2023-znamy-kolejnosc-projektow-na-karcie-do-glosowania,p421037106 

2. Konsultacje społeczne - projekt mpzp obszaru "Aleja Kasztanowa" Komorów, Pęcice - 

część A (Agricola) - w ramach II etapu pogłębionych konsultacji społecznych pn 

„Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” został 

zorganizowany Punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Michałowice oraz ZSO w 

Komorowie.  Jest to ostatni etap rozpoczętych we wrześniu 2020 roku procesu 

pogłębionych konsultacji społecznych. Wówczas odbyły się spacer badawczy, 

warsztaty World Cafe oraz przeprowadziliśmy badanie ankietowe dotyczące 

zagospodarowania tego terenu. Informacje o pogłębionych konsultacjach zostały 

zamieszczone m.in. na stronie internetowej www.michalowice.pl, fb, tablicach 

informacyjnych. Ponadto do mieszkańców nieruchomości objętych projektem mpzp  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/budzet-obywatelski-2023-znamy-kolejnosc-projektow-na-karcie-do-glosowania,p421037106
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/budzet-obywatelski-2023-znamy-kolejnosc-projektow-na-karcie-do-glosowania,p421037106
http://www.michalowice.pl/
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został skierowany list wójt gminy Michałowice, zachęcający do udziału w 

konsultacjach.  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-

2022/konsultacje-spoleczne-projekt-mpzp-obszaru-aleja-kasztanowa-komorow-

pecice-czesc-a-agricola,p257597790 

3. Akademia Młodego Lidera – rozpoczęto działania związane z wdrożeniem programu 

szkoleniowego, którego zasadniczym celem jest rozwinięcie kompetencji liderskich i 

społecznych młodych mieszkanek i mieszkańców gminy Michałowice w celu rozwoju 

ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania.  Projekt będzie 

realizowany do końca listopada 2022 r.  Otrzymał on pomoc finansową z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”. 

Akademia młodych liderów.   

4. W Regułach, przy urzędzie gminy i komisariacie Policji, została zamontowana 

samoobsługowa stacja napraw rowerów, która została ufundowana przez firmę 

AUTOMATECH z Opaczy-Kolonii. 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/firma-automatech-

ufundowala-stacje-napraw-rowerow,p609551862 

5. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Stowarzyszenia Lions Club Warszawa oraz Lion z 

Austrii przekazały dla 40 dzieci z Ukrainy, które rozpoczną naukę w naszych szkołach, 

plecaki wraz z wyposażeniem (piórnik, kredki, notatnik).  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/wsparcie-dla-uczniow-z-

ukrainy,p64083950 

6. Podpisano umowę na wykonanie muralu na hali sportowej szkoły w Michałowicach. 

7. Zlecono wykonanie teczek promocyjnych z logo gminy.  

8. Zlecono wykonanie plakatów dotyczących pozyskanych funduszy zewnętrznych w 

2022 roku. 

9. Zlecono wykonanie tablicy dotyczącej Zielonego dachu przedszkola w Regułach oraz 

dwóch banerów promocyjnych z logo gminy. 

10. Zlecono wykonanie wydruku książki promocyjnej “Gmina Michałowice – mój zielony 

dom”. 

11. Zlecono druk ulotek dotyczących linii autobusowych kursujących w gminie oraz 

zaproszeń na wmurowanie aktu erekcyjnego. 

12. Przeprowadzono działania informacyjne dotyczące m.in.: 

− konsultacji społecznych projektów statutów sołectw i osiedli 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-

2022/konsultacje-spoleczne-projektu-statutow-solectw-i-osiedli,p52763668 

− projektu MPZP obszaru al. Kasztanowa Komorów-Pęcice (Agricola)  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-

2022/dyskusja-publiczna-projekt-mpzp-obszaru-al-kasztanowa-komorow-pecice-

agricola,p1591205581  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-spoleczne-projekt-mpzp-obszaru-aleja-kasztanowa-komorow-pecice-czesc-a-agricola,p257597790
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-spoleczne-projekt-mpzp-obszaru-aleja-kasztanowa-komorow-pecice-czesc-a-agricola,p257597790
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-spoleczne-projekt-mpzp-obszaru-aleja-kasztanowa-komorow-pecice-czesc-a-agricola,p257597790
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/firma-automatech-ufundowala-stacje-napraw-rowerow,p609551862
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/firma-automatech-ufundowala-stacje-napraw-rowerow,p609551862
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/wsparcie-dla-uczniow-z-ukrainy,p64083950
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/wsparcie-dla-uczniow-z-ukrainy,p64083950
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-spoleczne-projektu-statutow-solectw-i-osiedli,p52763668
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-spoleczne-projektu-statutow-solectw-i-osiedli,p52763668
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/dyskusja-publiczna-projekt-mpzp-obszaru-al-kasztanowa-komorow-pecice-agricola,p1591205581
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/dyskusja-publiczna-projekt-mpzp-obszaru-al-kasztanowa-komorow-pecice-agricola,p1591205581
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/dyskusja-publiczna-projekt-mpzp-obszaru-al-kasztanowa-komorow-pecice-agricola,p1591205581
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− projektu MPZP obszaru "Ostoja" - Osiedle Komorów 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-

2022/konsultacje-mpzp-obszaru-ostoja-osiedle-komorow,p1955718040 

− terminów zebrań mieszkańców i relacji z pierwszych spotkań  

Komorów-Wieś https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-komorowa-

wsi,p965854024 

Opacz-Kolonia https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-opacz-kolonia,p777017563 

Nowej Wsi  https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-nowej-wsi,p190766164 

Pęcic Małych https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-pecic-malych,p1842892293 

Pęcic - https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-pecic,p2128495710 

− bezpłatnych badań KTG https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/inne/bezplatne-domowe-badania-ktg,p1763487826  

− szczepień przeciw grypie https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/bezplatne-szczepienia-przeciw-

grypie,p944461974 

− maseczek dla mieszkańców https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/maseczki-ochronne-dla-mieszkancow-

naszej-gminy,p1745105870  

− gminnych wydarzeń, w tym Turnieju piłkarskiego o puchar Wójt Gminy  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/turniej-pilkarski-o-

puchar-wojt-gminy-michalowice,p469405948,  

− zaproszenia na Półmaraton Lasy nad Utratą https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/sportowe/iv-polmaraton-lasy-nad-utrata-i-bieg-na-5-

km,p1957572144  

− filmu z wydarzenia 

https://www.facebook.com/UGMichalowice/videos/767489857845347, 

organizowanego wraz SOP Nowa Wieś Pikniku strażackiego 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/piknik-u-

strazakow-z-nowej-wsi,p253229577,  

− meczu jubileuszowego Anprela  https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/sportowe/razem-zagrali-dla-marka,p14309508 

− Dni Gminy Michałowice https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/dni-gminy-michalowice-2022-reguly-24-25-

wrzesnia,p549593733  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-mpzp-obszaru-ostoja-osiedle-komorow,p1955718040
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-mpzp-obszaru-ostoja-osiedle-komorow,p1955718040
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-komorowa-wsi,p965854024
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-komorowa-wsi,p965854024
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-komorowa-wsi,p965854024
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-komorowa-wsi,p965854024
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-opacz-kolonia,p777017563
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-opacz-kolonia,p777017563
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-nowej-wsi,p190766164
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-nowej-wsi,p190766164
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-pecic-malych,p1842892293
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-pecic-malych,p1842892293
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-pecic,p2128495710
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zebranie-mieszkancow-pecic,p2128495710
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/bezplatne-domowe-badania-ktg,p1763487826
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/bezplatne-domowe-badania-ktg,p1763487826
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/bezplatne-szczepienia-przeciw-grypie,p944461974
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/bezplatne-szczepienia-przeciw-grypie,p944461974
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/bezplatne-szczepienia-przeciw-grypie,p944461974
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/maseczki-ochronne-dla-mieszkancow-naszej-gminy,p1745105870
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/maseczki-ochronne-dla-mieszkancow-naszej-gminy,p1745105870
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/maseczki-ochronne-dla-mieszkancow-naszej-gminy,p1745105870
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/turniej-pilkarski-o-puchar-wojt-gminy-michalowice,p469405948
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/turniej-pilkarski-o-puchar-wojt-gminy-michalowice,p469405948
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/iv-polmaraton-lasy-nad-utrata-i-bieg-na-5-km,p1957572144
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/iv-polmaraton-lasy-nad-utrata-i-bieg-na-5-km,p1957572144
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/iv-polmaraton-lasy-nad-utrata-i-bieg-na-5-km,p1957572144
https://www.facebook.com/UGMichalowice/videos/767489857845347
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/piknik-u-strazakow-z-nowej-wsi,p253229577
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/piknik-u-strazakow-z-nowej-wsi,p253229577
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/razem-zagrali-dla-marka,p14309508
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/razem-zagrali-dla-marka,p14309508
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/dni-gminy-michalowice-2022-reguly-24-25-wrzesnia,p549593733
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/dni-gminy-michalowice-2022-reguly-24-25-wrzesnia,p549593733
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/dni-gminy-michalowice-2022-reguly-24-25-wrzesnia,p549593733
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− zaproszeń dotyczących spotkań organizowanych przez sołectwa i osiedla, 

stowarzyszenia i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

  
Z zakresu gminnej oświaty:  

1. 23 sierpnia odbyło się spotkanie Dyrektorów szkół i przedszkoli z Wójt Gminy. Na 

spotkaniu omówiono przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego, problemy 

kadrowe, kwestie związane z nauką dzieci ukraińskich oraz inne sprawy 

organizacyjne. 

1. Koniec sierpnia to czas bardzo intensywnej pracy dla działu kadr w CUW.  W tym roku 

zostało wystawionych 25 świadectw pracy, zawarto 31 nowych umów a 39 

przedłużono.  

2. Pracownicy CUW przygotowali 12 umów z rodzicami, którzy własnym samochodem 

dowożą swoje dziecko z niepełnosprawnością do szkoły. 

3. Przygotowano i podpisano umowy z niepublicznymi przedszkolami, które w wyniku 

przeprowadzonego konkursu objęły wychowaniem przedszkolnym dzieci, które nie 

dostały się do publicznych przedszkoli. Są to Niepubliczne Przedszkole „Krokodylek”  

z Reguł, Niepubliczne Przedszkole „Bavi” z Pęcic i „Gumisiowy Kraj” z Reguł. 

4. Przygotowano i podpisano 8 umów z Niepublicznymi Żłobkami na dotowanie pobytu 

w żłobku dzieci zamieszkałych na terenie gminy, których rodzice odprowadzają 

podatki na rzecz naszej gminy. 

5. Zawarto także umowę z firmą Dar Bus, która wygrała przetarg na dowożenie dzieci do 

szkół gminnych. Z dojazdu autobusami korzysta 260 uczniów. 

6. W CUW zostały przygotowane i podpisane umowy z podmiotami leczniczymi na 

objęcie opieką pielęgniarską uczniów szkół gminnych. 

7. Rozstrzygnięte zostały dwa kolejne postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: na odbiór odpadów z placówek oświatowych i dowożenie uczniów szkół 

na basen. Obecnie przygotowywane są kolejne przetargi na zakup produktów 

żywnościowych dla przedszkoli, środków czystościowych dla wszystkich placówek 

oraz materiałów biurowych. 

8. W CUW procedowane są kolejne wnioski od kontrahentów placówek oświatowych, 

dotyczące podwyżek wartości umów na zakupy. O zwiększenie wynagrodzeń 

wystąpiły firmy dostarczające środki czystości i część produktów żywnościowych. 

9. Pracownicy działu płac w CUW przygotowali i wypłacili podwyżki dla nauczycieli 

wprowadzone od 1 września. Obecnie są przygotowywane podwyżki dla 

pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach, ponieważ od stycznia 

2023 r. 66% tych pracowników nie będzie osiągać minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, wymaganego przepisami prawa. 

10. Dyrektorzy szkół powierzyli stanowiska wicedyrektorów. W Komorowie 

wicedyrektorem ds. Liceum Ogólnokształcącego został Pan Mateusz Belniak, w 

Michałowicach wicedyrektorką ds. edukacji wczesnoszkolnej została Pani Anna  
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Matejuk, a w Nowej Wsi wicedyrektorką ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Pani Emilia Skórecka. 

11. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przygotowują aneksy do arkuszy organizacyjnych na 

nowy rok szkolny. Aneksy muszą zostać zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty i 

zatwierdzone do 30 września. 

12. Do 15 września rodzice uczniów mogą złożyć wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego (socjalnego). Uprawnieni do niego są rodzice, u których w rodzinie dochód 

na jedną osobę nie przekracza 528 zł netto. 

 

Z funduszy sołeckich i osiedlowych współorganizowano: 

1.  Podpisano 26 umów i 1 aneks dot. prowadzenia zajęć cyklicznych w sołectwach i 

osiedlach naszej gminy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza 

zajęć i warsztatów dostosowanych do ich potrzeb. Będą to m.in. zajęcia wspierające 

rozwój dzieci, zajęcia z rysunku, zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, kulinarne, 

laboratorium juniora, a także cykliczne wieczory filmowe.  

2.  Podpisanych zostało 7 zamówień dotyczących zakupu biletów do Teatru Kamienica, 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie oraz na realizację teatrzyków dla dzieci. 

Mieszkańcy sołectwa Komorów obejrzą spektakl pt. „Cudowna terapia”, “Dobrze się 

kłamie” oraz stand-up Piotra Bałtroczyka, a mieszkańcy Opaczy Małej spektakl „Lekko 

nie będzie” oraz „Upiór w kuchni”. Dzieci z sołectw: Komorów, Nowa Wieś, Opacz 

Kolonia, Pęcice Małe będą miały okazję uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym pt. 

„Wars i Sawa”. 

3. W związku z organizacją spotkań i imprez w sołectwach naszej gminy, podpisanych 

zostało 6 umów i 1 aneks. Dotyczyły one spotkań i Pikników Rodzinnych 

organizowanych dla mieszkańców Pęcic, Pęcic Małych, Osiedla Komorów, sołectwa 

Komorów, Opaczy Małej, sołectwa Michałowice oraz Osiedla Michałowice.  

4. Wypłacono 9 zaliczek gotówkowych, w ramach których zakupione zostały artykuły 

przeznaczone do przygotowanie pikników, spotkań oraz zajęć i warsztatów 

organizowanych dla mieszkańców naszej gminy, m.in.  zakup środków czystości, 

zakup sprzętu sportowego, art. na potrzeby warsztatów organizowanych z okazji 

Święta Narodowego Czytania, środki spożywcze na potrzeby spotkań imprez i 

pikników dla mieszkańców.  

5. W ramach działań wspierających organizację spotkań, zakupiona została licencja 

uprawniająca do odtwarzania filmów, z której korzystać będą mieszkańcy Osiedla 

Komorów.  

Szczegóły zdarzeń: https://www.michalowice.pl/kalendarz 

 

 

 

 

https://www.michalowice.pl/kalendarz
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Z zakresu pomocy społecznej: 

1. W okresie 16-26.08 odbywały się półkolonie organizowane przez GOPS w ramach 

kontynuacji oferty opiekuńczo – wychowawczej, w których wzięło udział 35 

uczestników w tym 24 będących uczestnikami PWD.  

2. W okresie 05-20.09 prowadzono zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w 

Michałowicach i Granicy. W zajęciach brało udział 23 uczestników i 1 wolontariuszka. 

Linki do strony z podsumowaniem wakacji:  

https://gops.michalowice.pl/klub-swietliki/aktualnosci/podsumowanie-wakacji-

witamy-wrzesien,p917557892  

3. Świadczono konsultacje i poradnictwo w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w 

ramach którego wsparcia udzielali następujący specjaliści: specjalista ds. przemocy, 

terapeuta uzależnień oraz psycholog/pedagog. Dyżury odbywały się stacjonarnie w 

budynku w Opacz - Kolonii przy ul Ryżowej 90. Działanie zrealizowano w wymiarze  

21 godzin. 

4. kontynuowano prowadzenie treningu umiejętności służących zdrowieniu - grupy 

pracy nad mechanizmami uzależnień w ponadpodstawowym programie terapii dla 

osób uzależnionych od alkoholu. Z Gminy Michałowice w zajęciach uczestniczyło  

5 osób. 

5. Dzienny Dom senior+ odbyły się zajęcia z dogoterapii – 2 spotkania (25.08 i 15.09), 

zajęcia z biblioterapii – 2 spotkania (23.08 i 14.09), trening umysłu i pamięci – 1 

spotkanie (12.09), muzykoterapia – 2 spotkania (25.08 i 15.09), spotkanie dot. 

teleopieki (26.08), spotkanie z pracownikiem socjalnym (26.08), spotkanie z 

podróżniczką – (16.09). 

6. kontynuowano realizację programów Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, 

Opieka Wytchnieniowa, Korpus Wsparcia Seniorów.  

7. 25 sierpnia otrzymano informacje o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o 

płatność projektu Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych. 

8. Wyłoniono realizatora usług w ramach programu „Złota Rączka”. 

9. Kontynuowano funkcjonowanie Punktów Pomocy Rzeczowej. 

10. Podjęto realizację nowego zadania – dodatek węglowy, na to świadczenie wpłynęło 

305 wniosków. 

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:  

1. Podpisano umowę o dofinansowanie z dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania pn. „Nauczmy się 

kochać naszą przyrodę - piknik edukacji ekologicznej i utworzenie ścieżki edukacyjnej 

w parku w Regułach” w ramach programu pn. „Zadania z zakresu edukacji 

ekologicznej” na kwotę 85 300,00 zł, dofinansowanie 63 975,00 zł. 

2. Podpisano umowę o dofinansowanie z dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania pn. „Wykonanie  

https://gops.michalowice.pl/klub-swietliki/aktualnosci/podsumowanie-wakacji-witamy-wrzesien,p917557892
https://gops.michalowice.pl/klub-swietliki/aktualnosci/podsumowanie-wakacji-witamy-wrzesien,p917557892
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zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach” w ramach programu 

pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody” na kwotę 65 923,20 zł, dofinansowanie  

49 442,40 zł. 

3. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Regułach” (II edycja) w ramach Funduszu Solidarnościowego w 

ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kwotę 

dofinansowania 3 057 800,00 zł, wartość projektu to 4 080 796,10 zł. 

4. Złożono wniosek pn. „Rozbudowa ul. Prusa w Regułach gm. Michałowice” w ramach 

Rządowego Funduszu rozwoju Dróg” na kwotę 1 775 258,94 zł, dofinansowanie  

1 775 258,94 zł. Czekamy na wyniki oceny. 

5. Przygotowano zmiany realizacyjne związane z projektem weź głęboki oddech i 

złożono je w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

6. W ramach projektu dla zadania pn. „Nauczmy się kochać naszą przyrodę - piknik 

edukacji ekologicznej i utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach” w 

ramach programu pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” zamontowano 

tablice edukacyjne w Parku w Regułach. 

7. Zorganizowano 13 września Mobilny Punkt Informacyjny Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych w Urzędzie Gminy. 

8. Przygotowano dokumentacje do udzielenia zamówienia publicznego dla projektu 

„Cyfrowa Gmina” PPGR i e-usługi dla szkół w ramach ZIT. 

9. Złożono wniosek o płatność końcową dla zadania pn. “Budowa ogólnodostępnego 

placu zabaw w Regułach” na kwotę 145 869,00 zł. 

10. Przygotowano i złożono wniosek do Fundacji LOTTO pn. „Podstawowe boisko do gier 

zespołowych w Granicy”. Kwota grantu 200 000,00 zł. 

11. Przygotowano i złożono wniosek do Fundacji LOTTO pn. „Zakup sprzętu sportowego 

dla Szkoły w Nowej Wsi”. Kwota grantu 31 384,00 zł. 

 

Z zakresu ochrony środowiska: 

1. Przeprowadzono bieżące zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie oraz prace 

polegające na utrzymaniu czystości i porządku.  

2. Wykonano pielęgnację nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych.  

3. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla wybranych 

terenów zieleni w Opaczy-Kolonii – ul. Zofii i ul. Środkowa. 

4. Trwa nabór wniosków do Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (edycja 2022) - 

Uchwała Nr XXVIII/323/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. W ramach realizacji programu 

wpłynęły 4 wnioski. Łącznie do Lokalnego Programu Piecowego w 2022 r. wpłynęło 

47 wniosków o wymianę pieca. Złożono 2 rozliczenia. Od początku roku dokonano 15 

wymian. 

5. W związku z wdrożeniem przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

ogólnopolskiej bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - Ustawa z 

dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i  
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remontów oraz niektórych innych ustaw trwa wprowadzanie deklaracji do bazy 

danych. 

6. Trwa nabór wniosków do programu „Wodołapacz” dotyczącego udzielania dotacji do 

zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych – 

Uchwała nr XXI/254/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Wpłynęło 36 wniosków o udzielenie 

dotacji, podpisano 11 umów, złożono 17 rozliczeń. Łącznie do programu 

„Wodołapacz” wpłynęło w 2022 r. 187 wniosków.  

7. Program utylizacji azbestu – Uchwała nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. Wpłynęły 

2 wnioski. Złożono 1 rozliczenie. Łącznie wpłynęło 7 wniosków. 

8. Udział pracowników Referatu Ochrony Środowiska w pikniku strażackim 10 września 

2022 r. w Nowej Wsi – organizacja stoiska https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/kulturalne/piknik-u-strazakow-z-nowej-wsi,p253229577 

9. Przeprowadzono 2 misje lotnicze drona pod kątem nielegalnych wysypisk śmieci na 

terenach zielonych. Przeprowadzono 12 kontroli nieruchomości pod kątem umów  

i rachunków na wywóz nieczystości płynnych. Ujawniono 5 wysypisk odpadów  

i doprowadzono do ich uprzątnięcia. Wykonano 11 wizji dotyczących wymian pieców 

w ramach Lokalnego Programu Piecowego. 

 

 

Bądź zawsze dobrze poinformowany: 

Biuletyn Informacji Publicznej:  https://www.michalowice.pl/ 

Strona Gminy Michałowice:  https://bip.michalowice.pl/strona-glowna 

Facebook Gminy Michałowice:  https://www.facebook.com/UGMichalowice 

Facebook Wójta Gminy Michałowice:  https://www.facebook.com/malgorzata.pachecka.pg 
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