
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od 8.10.2016 r. do  4.12.2016 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Podpisano aneks nr 1 do umowy Nr UG-GK/457/2016 z dnia 06.05.2016 r., dotyczącej 

„Usług związanych z utrzymaniem zieleni – koszenie traw, wycinka i cięcia drzew 

i krzewów oraz wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy Michałowice”, część I 

– zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz 

wycinka drzew i krzewów, na kwotę 197 964,00 zł brutto.  

2. Podpisano aneks nr 1 do umowy Nr UG-GK/458/2016 z dnia 06.05.2016 r., dotyczącej 

„Usług związanych z utrzymaniem zieleni – koszenie traw, wycinka i cięcia drzew 

i krzewów oraz wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy Michałowice”, część 

II – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, na kwotę 45 943,20 zł brutto.  

3. Podpisano umowę na wykonanie analizy wielkości przepływu ścieków w wybranych 

punktach pomiarowych sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice, z Politechniką 

Warszawską – Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 

ul. Nowowiejska 20, Warszawa, na kwotę 27 060,00 zł brutto. 

4. Podpisano aneks na płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci 

kanalizacyjnej, z Panem Leonem Szelągiem prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62A, Raszyn, na kwotę 

61 739,28 zł brutto. 

5. Podpisano umowę na wykonanie i montaż trzech układów sterowania dla pompowni na 

terenie gminy Michałowice z Panem Kamilem Kułagą prowadzącym działalność pod 

nazwą KAPRIM Kamil Kułaga  z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 15c lok. 79, na 

kwotę 37 844,65 zł brutto. 

6. Podpisano umowę na wykonanie przecisku sterowanego średnicy DN 508 mm o długości 

L=27,0 m pod torami WKD w Regułach w celu wymiany sieci kanalizacyjnej, z Januszem 

Napartym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „NAPARTY” Usługi 

wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, z siedzibą w Starych Faszczycach 52B, na kwotę 

66 042,02 zł brutto. 

7. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy 

o nawierzchni bitumicznej”.    

8. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na „Zimowe 

utrzymanie dróg w rejonie I części I”. Podpisano umowę z firmą JUKOMEX Krzysztof 

Juczewski z siedzibą Nowe Grocholice ul. Stawowa 4, na kwotę 184 410,00 zł brutto.   

9. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie bez stosowania ustawy na „Remont dróg – 

równanie i profilowanie”. Podpisano umowę z firmą „Zakład Usług Wielobranżowych 

Bartczak Katarzyna” z siedzibą Nowa Wieś ul. Grodziska 21, na kwotę 68 979,88 zł 

brutto. 

10. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na „Zimowe 

utrzymanie dróg w rejonie II części II”. Podpisano umowę z firmą JUKOMEX Krzysztof 

Juczewski z siedzibą Nowe Grocholice ul. Stawowa 4, na kwotę 257 6734,00 zł brutto. 

11. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na 

„Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.”  

Podpisano umowę  z firmą „COMPLEX” Józef Wieteska  z siedzibą Domaniewek 18, na 

kwotę 149 650,83 zł brutto. 
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12. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na: „Remont 

chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy”. Podpisano umowę z firmą Paweł 

Wyżykowski Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z siedzibą Wronka 67, na kwotę 

43 703,24 zł brutto.  

13. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty porządkowe na 

terenie gminy.  

14. Wszczęto postępowanie na dystrybucję energii elektrycznej dla punktów poboru na 

terenie gminy Michałowice w obszarze działania PGE Dystrybucja. 

15. Wszczęto postępowanie na dystrybucję energii elektrycznej dla punktów poboru na 

terenie gminy Michałowice w obszarze działania innogy Stoen Operator. 

16. Podpisano umowę na montaż dekoracji świątecznych do słupów oświetlenia ulicznego 

z firmą „Święcki Andrzej Święcki” na kwotę 39 000,00 zł brutto. 

 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) Przebudowę ul. Orzechowej w Granicy – firma MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy 

za 129.560,98 zł. 

2) Przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap IV – firma FAL-BRUK Sp. z 

o.o. Sp. K. z Warszawy za 423.120 zł. 

3) Budowę progu piętrzącego na rowie U-1 w parku w Regułach z możliwością zasilania 

stawu – firma MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy za 140.000 zł. 

 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) Przebudowę ul. Regulskiej w Michałowicach – etap II 

2) Modernizację SUW Komorów 

3) Budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Skowronków w Pęcicach 

4) Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy 

 

3. Zakończono: 

1) Przebudowę ul. Górnej i Badylarskiej w Opaczy-Kolonii. 

2) Budowę ścieżki rowerowej od rz. Raszynki do ronda w Pęcicach 

3) Budowę sieci wodociągowej w ul. Baśniowej i Calineczki w Regułach. 

4) Przebudowę wodociągu w ul. Okrężnej - etap I w Granicy. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

 

1. 13.10.2016 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa z apelacji osoby 

fizycznej o zawezwanie Gminy Michałowice do zawarcia ugody w sprawie wypłaty 

wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (dz. ew. 1663/2 

i 163/4 – część ul. Jasnej i Mokrej). Sprawa została odroczona bezterminowo. 

2. 04.11.2016 r. aktem notarialnym Rep. A. 9679/2016 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności działki ewid. nr 37/1 o pow. 0,0403 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym 

Michałowice-Wieś zajętej pod część drogi ul. Szarej. 

3. 01.12.2016 r. aktem notarialnym Rep. A. 10800/2016 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła prawo 
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własności działki ewid. nr 172/1 o pow. 0,0172 ha położonej w Michałowicach-Wsi, 

gmina Michałowice.  

4. 01.12.2016 r. aktem notarialnym Rep. A. 10787/2016 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice wykonała 

przeniesienia własności w wykonaniu zapisu zwykłego testamentowego udziału 4/9 

części we własności nieruchomości lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy 

ul. Czarneckiego w Regułach oraz nieruchomości stanowiących działkę ewidencyjną 

208/3 oraz 208/4 o łącznej powierzchni 0,3716 ha położonych w Adamowie Wsi gmina 

Radziejowice powiat żyrardowski.  

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. W związku z wymogami przedstawionymi przez Wojewodę Mazowieckiego w 

Rozstrzygnięciu nadzorczym do uchwały nr XV/188/2016 Rady Gminy Michałowice z 20 

czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice udostępniono wykonawcy 

projektu studium dane do wykonania „Analizy potrzeb i możliwości rozwoju oraz bilans 

terenów przeznaczonych pod zabudowę Gminy Michałowice”. 

2. Do dnia dzisiejszego Naczelny Sąd Administracyjny nie ustalił terminów rozpraw 

dotyczących skarg kasacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na orzeczenia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylające do ponownego 

rozpatrzenia dwie decyzje Ministra odmawiające wydania zgód na zmianę przeznaczenia 

na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III położonych w Sokołowie 

i Pęcicach.   

3. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Pruszkowa- Staszica II. 

4. Wójt Gminy przedstawił wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w gminie Raszyn – obszar IV. 

Zwrócił uwagę, aby w ramach procedury opracowywania planu respektowano ustalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Michałowice. Poprosił o konsultacje rozwiązań przestrzennych przyjmowanych w 

projekcie planu dla obszarów przygranicznych z pracownikami Referatu 

zagospodarowania przestrzennego urzędu Gminy Michałowice oraz o precyzyjne 

określenie w ustaleniach planu zasad odwodnienia powierzchni nieprzepuszczalnych 

terenów usługowych i komunikacyjnych.  

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Koncert i Piknik patriotyczny 11 listopada 2016 r. na terenie kościoła w Michałowicach. 

2. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej „Kochasz dzieci nie pal śmieci” w szkołach na 

terenie gminy 21-22 listopada 2016 r. 

3. Turniej Mazovia Cup w koszykówce chłopców gimnazjalnych 3 grudnia 2016 r. w szkole 

w Komorowie.  

4. Podpisano, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 2 umowy z zakresu „kultury i dziedzictwa narodowego” i 3 umowy z 

zakresu „kultury fizycznej i sportu” z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

publicznych. 
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Współorganizowano: Przedstawienie „Donna Kamelia” 29 października 2016 w Sali 

multimedialnej.  

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: zajęcia sportowe dla dzieci, 6 przedstawień dla 

dzieci, 2 warsztaty dla dzieci,  7 imprez kulturalno-integracyjne, 5 warsztatów dla dorosłych, 

3 koncerty dla mieszkańców.   

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. Komisja stypendialna przydzieliła stypendia im. Jana Pawła II wyróżniającym się  

studentom zamieszkałym na terenie naszej gminy. Przyznano 17 stypendiów w 

wysokości od 140 zł do 600 zł miesięcznie, do dnia 28 lutego 2017 r. 

2. Uczniom gminnych szkół wypłacono stypendia szkolne i zasiłki, przyznane na początku 

października. 

3. W szkołach i ZOEASie trwają przygotowania do centralizacji VAT. Pracownicy 

zajmujący się rozliczeniami biorą udział w szkoleniach dotyczących VATu. 

4. Od 8 października  do 4 grudnia br. pracownicy ZOEAS przeprowadzili i rozstrzygnęli 3 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 3 postępowania konkursowe dla 

placówek oświatowych z terenu gminy.   

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. 15 października odbyły się warsztaty kodowania w ramach projektu „Link do 

przyszłości” dla  dzieci i wolontariuszy. 

2. Przeprowadzono 8 lekcji na temat wolontariatu dla uczniów  Gimnazjum  w 

Michałowicach  oraz   Liceum w Komorowie. 

3. W listopadzie dzieci uczęszczające na  zajęcia świetlicowe w ramach projektu „Kuźnia 

kreatywności” uczestniczyły w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik, do teatru 

RAMPA oraz do ośrodka sportu i rekreacji Dzielnicy Ochota.  

4. W okresie X - XII przeprowadzono 3 spotkania edukacyjne z seniorami w ramach 

programu „Michałowice bez przemocy”. 

5. 26 listopada świętowano gminny Dzień Wolontariusza podczas wydarzenia za 

wolontarystyczną pracę wyróżniono 23 wolontariuszy.  

6. 3 grudnia zorganizowano „Mikołajkową Niespodziankę” w której uczestniczyło 110 

dzieci.  

7. 1 grudnia rozpoczęto akcję „Podziel się z sąsiadem”. Zbiórka żywności prowadzona jest 

w wybranych sklepach na terenie gminy. 

8. zrealizowano  osiem programów profilaktycznych  o tematyce  profilaktyki uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy i  cztery programy profilaktyczne  o tematyce dotyczącej 

narkotyków i dopalaczy skierowanych do  dzieci i młodzieży w szkołach   

9. Przeprowadzono  warsztaty  umiejętności wychowawczych dla rodziców.   

10. Odbyły się przedstawienia profilaktyczne dla dzieci klas 0-III oraz dzieci w 

przedszkolach. 

11. Przeprowadzono zakup kontrolowany oraz szkolenie dla sprzedawców alkoholu. 

12. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli  „Przyjaciele Zippiego”. 

13. Członkowie GKPiRPA uczestniczyli w szkoleniu  z zakresu zagadnień  prawnych  

związanych z zadaniami  i kompetencjami komisji. 



 

 

5 

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. W ramach prac nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy 

Michałowice na lata 2016-2023”, odbyło się pięć spotkań informacyjnych z 

mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, których celem było 

przybliżenie interesariuszom Programu procesu rewitalizacji. Obecnie opracowywana 

jest diagnoza problemów, która posłuży wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.  

2. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego i bieżni 

okrężnej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach oraz budowa boiska piłkarskiego w 

Granicy”. Trwa rozliczanie przyznanego dofinansowania. 

3. W dniu 14 listopada 2016 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy – Kolonii” 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019. Trwa rozliczanie przyznanego dofinansowania. 

4. Rozliczono finansowo i rzeczowo zadanie pn. „Powierzchniowe utrwalenie istniejących 

nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ulicy Parkowej w gminie Michałowice”, które 

otrzymało dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych.  

5. W ramach zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Granicy, gm. 

Michałowice”, oczekujemy na podpisanie umowy pożyczki. 

6. W dniu 1 grudnia br. złożono uzupełnienia formalne projektu pn. „Słoneczne Gminy 

Zachodniego Mazowsza – Eko-Partnerstwo Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice, 

Młodzieszyn”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa 

ocena merytoryczna wniosku. 

7. Oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej projektu pn. „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – 

Etap 1”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3.2 

Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów- rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT -  ścieżki i infrastruktura rowerowa.  

8. Oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej projektu pn. „Budowa parkingów „Parkuj i 

Jedź” w mieście Pruszków, w mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”, 

ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w 

ramach ZIT – typ projektów- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

– ZIT – typ projektów  Park & Ride („Parkuj i Jedź”). 

 

 


