
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   01.03.19 r.  – 30.04.2019 r.  

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Wszczęto postępowanie na „Budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej  

w Komorowie” (ZP.271.2.21.2019); 

2. Wszczęto postępowanie na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach 

i Sokołowie” (ZP.271.2.22.2019); 

3. Wszczęto postępowanie na „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy 

Michałowice” (ZP.271.2.26.2019); 

4. Podpisano umowę na „Montaż i demontaż flag państwowych do uchwytów przy słupach 

ulicznych na terenie gminy Michałowice” z Panem Dariuszem Olszakiem, prowadzącym 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod nazwą „AUTO LIFT DARIUSZ OLSZAK”, z siedzibą 05-806 Komorów, 

Granica ul. Pruszkowska 17 na kwotę brutto: 20 627,10 zł;  

5. Rozstrzygnięto postępowanie na „Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy  

i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody”. Umowa zostanie podpisana z Panem 

Bogdanem Gancarzem prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod nazwą BODO Bogdan Gancarz,  

22-351 Łopiennik Górny, Krzywe 76; 

6. W dniu 24 .04.2019 r. Zlecono wykonanie  „Koncepcji przebudowy drogi ul. Żwirki i Wigury  

w Michałowicach Osiedle i Opaczy Kolonia gm. Michałowice” Termin wykonania do 

17.05.2019 r. 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Przygotowano wspólnie z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich 

(SARP) dwuetapowy konkursu studialno-realizacyjny na koncepcję urbanistyczno – 

architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach 

ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz koncepcję architektoniczną 

energoefektywnego budynku przedszkola; 

Z zakresu ochrony środowiska: 

1. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Wymianę piasku w na terenie gminy 

Michałowice”. Podpisano umowę z firmą „Fagus Sp. z o.o.” z siedzibą 00-971 Warszawa 

Al. Krakowska 110/114, na kwotę brutto 26 893,35 zł; 

2. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na 

terenie gminy Michałowice”. Podpisano umowę z firmą „Zakład zwalczania szkodników 

Scorpion – Włodzimierz Pszczoliński” z siedzibą 87-800 Włocławek ul. Rajska 3/46 na 

kwotę brutto 24 300,00 zł; 
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3. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Konserwację i utwardzenie nawierzchni na 

placu zabaw Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej”. Podpisano umowę  

z firmą „PERGOLA Małgorzata Skórko” z siedzibą 05-500 Piaseczno ul. Kineskopowa 1 na 

kwotę brutto 44 772,00 zł; 

4. Podpisano umowę na  „prace konserwacyjne fontanny na terenie strefy rekreacji przy  

ul. 11 Listopada w Michałowicach” z firmą „WATERSYSTEM Sp. z o.o. Sp. K.” z siedzibą 

  05-077 Warszawa, Zakręt, ul. Trakt Brzeski 167, na kwotę brutto 21 402,00 zł; 

5. Podpisano umowę na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych 

na placach zabaw i strefach rekreacji. Urządzenia siłowni plenerowej – park w Regułach  

i strefa rekreacji w Komorowie ul. Kolejowa ” z firmą „BODYS Sp. z o.o.” z siedzibą  

04-832 Warszawa ul. Patriotów 174 na kwotę brutto 10 971,60 zł; 

6. Podpisano umowę na „zakup i montaż wiat przystankowych„ z firmą „ARRET Sp. z o.o.”  

z siedzibą 41-807 Zabrze, ul. Kopalniana 11 na kwotę brutto 95 443,08 zł; 

7. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Dozór na strefach rekreacji”;  

8. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Dozór na placach zabaw”;  

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. W dniach 06.03.2019 r. 25.03.2019 r. 15.04.2019 aktami notarialnymi przed notariuszem 

Łukaszem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice ustanowiła 

służebność na działkach ewid. 7-554, 15-253/1, 1-1267, 1-1072, 6-342, 13-481/2 na rzecz 

PGE Dystrybucja w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowice; 

2. W dniu 04.04.2019 r. aktem notarialnym przed notariuszem Łukaszem Mrozem w Kancelarii 

Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice ustanowiła służebność w działkach ewid. 

845/1 położonej w obrębie Komorów-Osiedle na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa  

Sp. z o.o. w nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowice;  

3. W dniu 02.04.2019 r. aktem notarialnym Rep. A. 5857/2019 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice, nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 186/8 o pow. 0,1046 ha, położone  

w obrębie Michałowice-Wieś, gmina Michałowice;  

4. W dniu 15.04.2019 r. aktem notarialnym Rep. A. 6847/2019 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice, nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 307/1 o łącznej pow. 0,0913 ha, 

położone w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, gmina Michałowice;   

5. W dniu 10.05.2018 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa  

z pozwu osoby fizycznej przeciwko Gminie Michałowice o zapłatę wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie oraz wykup części działek zajętych pod ciąg pieszy. Sprawa została 

odroczona bezterminowo; 
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Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Granica – część IIB” 

obejmującego obszar cmentarza parafialnego w Komorowie został opublikowany  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 25 kwietnia 2019 r. pod pozycją 

5631. Rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.59.2019.RM z 15 kwietnia 2019 r. 

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność trzech niewiele wnoszących merytorycznie 

ustaleń planu. Plan zaczął obowiązywać (wraz z wykreśleniami Wojewody) od 9 maja br; 

2. Rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.60.2019.RM z 17 kwietnia 2019 r. 

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały nr VI/81/2019 Rady Gminy 

Michałowice z 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIX/366/2014 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”. 

Stwierdzenie nieważności tej uchwały nie wpływa jednak w żaden sposób na procedurę 

zmiany studium. Opracowanie zmiany jest kontynuowane dla całego obszaru oznaczonego 

na załączniku graficznym do uchwały z 2014 r. numerem 1. Pod koniec procedury, przed 

uchwaleniem zmiany, Rada Gminy podejmie jeszcze uchwałę, w której doprecyzuje etapy 

uchwalania zmian studium;    

3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał do dnia dzisiejszego (10 maja 2019 r.) 

ponownych decyzji w sprawie wniosków Wójta Gminy o wydanie zgody na zmianę 

przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III dla projektów planów 

miejscowych obszarów „Sokołów, Suchy Las” oraz „Pęcice, Sokołów”. Korzystne dla władz 

gminy rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadły, odpowiednio, w dniach 

19 stycznia 2018 r. i 8 maja 2018 r. Decyzja w sprawie planu obszaru „Pęcice, Sokołów” ma 

zapaść do końca czerwca, a dla planu „Sokołów, Suchy Las” do końca sierpnia br;   

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Koncert Tyńca w dniu 8 marca 2019 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice;  

2. Turniej Piłki ręcznej 23 marca 2019 r. na hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Michałowicach w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza;  

3. Rozstrzygnięcie dwóch otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań z zakresu 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu na zadania dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

4. Koncert „Męka Pańska” w dniu 7 kwietnia 2019 r. w Kościele w Michałowicach;  

5. Badania USG w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. dla dzieci od 9 miesiąca do 6 lat na 

parkingu przy Urzędzie Gminy Michałowice; 

6. Koncert Ochmana w dnu 26 kwietnia 2019 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy 

Michałowice; 

7. Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w koszykówce młodzików w dniach 26-28 kwietnia  

2019 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie;  

8. Koncert w Kościele w Michałowicach w ramach Muzycznego Maja w dniu 28 kwietnia 

2019 r;  
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Współorganizowano: 

1. Przedstawienie „Romans z Pajacem” w dniu 24 marca 2019 r. we współpracy z powiatem 

pruszkowskim;  

2. Konkurs piosenki Anglojęzycznej w dniu 30 marca 2019 r. na sali multimedialnej Urzędu 

Gminy Michałowice we współpracy ze szkołami z terenu Gminy;  

3. Zawody wędkarskie spławikowe w dniu 7 kwietnia 2019 r. w Nowej Wsi we współpracy  

z Kołem wędkarskim w Nowej Wsi; 

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

1. 36 zajęć i warsztatów dla mieszkańców (dzieci i dorosłych)  

2. 5 spotkań świątecznych w sołectwach i osiedlach, a ze świetlicowych 2 spotkania 

3. 6 koncertów, przedstawień i zabaw w świetlicach  

4. 3 przedstawień dla dzieci i dorosłych (teatrzyki) 

5. 26 cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców  

6. 2 turnieje gier planszowych  

7. Turniej Pin-Ponga w Granicy 3.03 

8. 3 akcje sprzątania miejscowości 

Z zakresu gminnej oświaty: 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 

ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Michałowice. Uchwała określa pensum nauczycieli oddziałów przedszkolnych, do 

których uczęszczają dzieci w wieku 5 i 6 lat. Uchwała jest stosowana w placówkach 

oświatowych w gminie Michałowice. 

2. Uchwała Nr  VI/63/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia  28 marca 2019 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie 

określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Michałowice. Uchwała jest stosowana do wyliczania odpłatności za pobyt dziecka  

w przedszkolu w przedszkolach gminnych. 
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Ponadto w ww. okresie: 

1.   1 marca zostały wypłacone  podwyżki dla nauczycieli, pracownicy CUW przygotowali  

w związku z tym 300 angaży; 

2.   Od 4 marca do 30 marca trwała rekrutacja dzieci do szkół, przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych. Do Przedszkola w Michałowicach nie dostało się 14 dzieci. W połowie 

maja zostanie ogłoszony konkurs dla niepublicznych przedszkoli na objęcie wychowaniem 

przedszkolnym tych dzieci; 

3.   7 marca odbyła się narada dyrektorów szkół z wizytatorem z Kuratorium Oświaty 

w Warszawie; 

4.   21 marca został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka”. Do  konkursu 

zgłosiło się 8 niepublicznych żłobków;  

5.   W marcu pracownicy księgowości CUW zrobili bilanse finansowe za 2018 r. wszystkich 

placówek i bilans zbiorczy za 2018 r; 

6.   Została przeprowadzona weryfikacja danych z SIO o uczniach i wychowankach na dzień 30 

marca. 

7.   Zgodnie z przepisami została przeliczona podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli. Od stycznia wynosi 1146 zł; 

8.  18 marca zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów: Gminnego Przedszkola  

w Michałowicach i Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Posiedzenia komisji 

konkursowych odbyły się 17 i 18 kwietnia. W wyniku konkursu kandydatką na dyrektora 

Przedszkola w Michałowicach stała się Pani Renata Bontron, kandydatką na dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Michałowicach Pani Małgorzata Widera; 

9. 26 marca odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla 

wyróżniających się studentów zamieszkałych na terenie gminy Michałowice. Wpłynęło 19 

wniosków, Komisja przyznała 15 stypendiów w wysokości  od 170 zł  do 600 zł; 

10.  30 marca br. w Sali multimedialnej Urzędu Gminy  odbył się finał konkursu piosenki 

angielskiej, w którym wzięli udział uczniowie naszych szkół; 

11. 2 kwietnia odbyło się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie 

planowanego strajku nauczycieli; 

12. 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli we wszystkich naszych placówkach oświatowych. 

Przez 3 dni strajkowała  także część pracowników administracji i obsługi; 

13. Podczas strajku odbyły się 3 spotkania Wójta Gminy z przedstawicielami Komitetów 

strajkowych wszystkich placówek. Negocjacje dotyczyły podwyżki dodatków funkcyjnych 

oraz podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi, a także  możliwości wypłaty 

wynagrodzenia za okres strajku. Ustalono, że w celu zmniejszenia dolegliwości potrąceń 

z wynagrodzeń nauczycieli  za czas strajku, należność zostanie rozłożona na raty tym 

osobom, które złożą stosowny wniosek. Strajk został zakończony 26 kwietnia; 

14. Od 20 kwietnia trwała praca nad arkuszami organizacji pracy placówek oświatowych – 

najważniejszym dokumentem w całym roku (od niego zależą wydatki). Obecnie arkusze 

znajdują się w Kuratorium Oświaty w celu zaopiniowania; 

15. W kwietniu został złożony wniosek o dotację na wyposażenie stołówek i pomieszczeń 

kuchennych w ramach rządowego programu ogłoszonego przez MEN. (80 tyś. Komorów, 80 

tyś. Nowa Wieś, 25 tyś. Michałowice); 

16. Zostały złożone wnioski o dotację podręcznikową na zakup podręczników na nowy rok 

szkolny; 
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Z zakresu pomocy społecznej: 

1. W okresie 5-15 kwietnia przeprowadzono we współpracy ze Stowarzyszeniem Jaspis 

zbiórkę żywności „Podziel się z sąsiadem” zebrano 160 kg żywności; 

2. Zrealizowano następujące programy profilaktyczne w szkołach: „Dopalacze, a życie”, 

„agresja, przemoc, cyberprzemoc, w niebezpiecznej sieci”, „czadowe warsztaty- profilaktyka 

uzależnień alkohol nikotyna”, „Emocje-znam nazywam, rozpoznaję”, „profilaktyka 

uzależnień dla najmłodszych”; 

3. Zrealizowano Szkolenie dla rodziców z przemocy i cyberprzemocy oraz warsztaty „Jak 

mówić aby dzieci słuchały, jak słuchać aby dzieci mówiły”; 

4. Realizowano projekt pn. „Klub Świetliki” odbywały się zajęcia z wychowawcami, 

pogotowie lekcyjne, zajęcia grupowe rozwijające wybrane kompetencje kluczowe,  

tj. zajęcia wspomagające naukę, zajęcia informatyczne i spotkania z matematyką, chemią  

i fizyką, korepetycje z języka angielskiego, spotkania/warsztaty tematyczne (rękodzieło  

i turnieje gier planszowych) Odbywało się również grupowe i indywidualne poradnictwo 

psychologiczne dla dzieci i rodziców, oraz Świąteczne Animacje podwórkowe; 

5. W ramach oferty Dziennego Domu Senior+ w Komorowie ul. Ceglana 2d zrealizowano 

spotkania otwarte dotyczące hortitrrapii oraz  spotkanie „przewietrz apteczkę”;  

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1.  W ramach realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”, 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. Obecnie trwa realizacja 

projektu oraz sukcesywne rozliczanie finansowe projektu; 

2. W ramach realizacji projektu pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście 

Pruszków, w mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”, 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”). Obecnie trwa 

rozliczenie końcowe projektu – złożono wniosek końcowy;  

3. W ramach realizacji projektu pn. „Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie 

Michałowice - ETAP II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 

Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 Mobilność 

miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa realizacja rzeczowa projektu; 

4. Trwa rzeczowa realizacja projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”, który otrzymał 

dofinansowanie w ramach II naboru środków 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;  

5. Realizacja projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy  

w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje 

społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
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cyfrowych. Obecnie w ramach realizacji projektu złożono I wniosek z rozliczeniem 

częściowym projektu;   

6. Trwa ocena formalna złożonego 18 grudnia 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o dofinansowanie projektu  

pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi – Etap I”, który ubiega się  

o dofinansowanie w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na 

2019 rok w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji;  

7. Trwa ocena formalna złożonego 15 stycznia 2019 roku w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim w Warszawie wniosku o dofinasowanie projektu pn. „Razem bezpiecznie – 

edukacja w działaniu”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu 

Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (2019 r.); 

8. Trwa rekrutacja  mieszkańców Gminy Michałowice do Programu ograniczenia niskiej 

emisji uruchomionego na podstawie Uchwały Nr XXX/380/2018 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia 

niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego 

na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) – edycja 2019. Do 10 maja 2019 r.  złożono  

36 wniosków, podpisano 21 umów o przyznanie dotacji, złożono 1 wniosek o rozliczenie 

dotacji.  

9. Trwa ocena merytoryczna projektu złożonego 04.02.2019 r. w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia  

pt. „Przygotowanie strategii elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2019-2040”  

w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport 

niskoemisyjny”. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej;  

10. 1 marca 2019 r. złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie 

projektu pn. „Siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw w ramach programu OSA - 

Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Komorowie” w ramach  Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 - trwa ocena projektu; 

11. 17 kwietnia 2019 r. złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych 

wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji 

systemu wsparcia osób niesamodzielnych”  - Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 

2014-2020. Obecnie trwa ocena formalna projektu;  

12. 17 marca 209 r złożono do Urzędu Marszałkowskiego 5 wniosków o dofinansowanie 

projektu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, 

dla pięciu sołectw: „Założenie skweru przy ulicy Konwaliowej w Pęcicach”, 

„Rewitalizacja Parku w Regułach”,  „Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ulicy 

Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach Wsi”, „Założenie skweru z miejscem na 

odpoczynek przy ulicy Brzozowej w Pęcicach Małych”, „Założenie skweru z miejscem do 

odpoczynku przy ulicy Turystycznej w Komorowie” – trwa ocena formalna i merytoryczna 

złożonych wniosków;  

13. 17 kwietnia 2017 r.  złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na 

zadanie  „Remont posadzki w budynku remizy OSP Nowa Wieś” w ramach zadania   

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019.Trwa ocena wniosku;  

14. 24 kwietnia 2019 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na 
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„Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowa Wieś” w ramach zadania  OSP 2019. 

Trwa ocena wniosku; 

15. 30 kwietnia 2019 r. złożono do MJWPU wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa 

jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” 

Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność 

miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ RPO WM 2014-2020. Złożenie wniosku było 

poprzedzone podpisaniem 26 kwietnia 2019 r. porozumienia partnerskiego w sprawie 

współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu  pomiędzy Gminą Michałowice, 

Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem 

Sulejówek, Miastem Żyrardów;     

16. 29 kwietnia 2019 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie 

dofinansowania projektu „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi” w ramach Mazowieckiego  

Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Trwa ocena wniosku.  

17. 29 kwietnia 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie 

projektu  „Budowa toru rowerowego typu pumptruck w Gminie Michałowice” w ramach   

Mazowieckiego  Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019. 

Obecnie trwa ocena wniosku;  

18. 12 kwietnia 2019 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego dwa  wnioski o dofinansowanie  

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.  „Remont nawierzchni 

bitumicznej ul. Turystycznej w Komorowie Wsi” oraz  „Przebudowa ul. Wiejskiej  

w Regułach”. Obecnie trwa ocena wniosków.  

Z zakresu konsultacji społecznych i projektów partycypacyjnych: 

 

1. 21 marca zorganizowano spotkanie informacyjne związane z teleopieką dla osób starszych. 

Na spotkanie przyszło około 65 osób, w czasie spotkania przedstawiono rozwiązania 

techniczne proponowane przez firmę Sidly Care. Po spotkaniu gmina ma zapisane  

dane kontaktowe do 45 osób zainteresowanych teleopieką, w tym 26 adresów e-mail  

i 29 numerów telefonów komórkowych.  

2. 9 kwietnia zorganizowano spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Agencji 

Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w związku z planami budowy nowej siedziby Agencji  

w Regułach. Na spotkaniu było 12 przedstawicieli PAŻP, 120 mieszkańców gminy.  

3. Gmina animowała Naradę Obywatelską o Edukacji, według scenariusza proponowanego 

przez grupę nauczycieli „Ja Nauczyciel”. Narada w formule world cafe, odbyła się  

24 kwietnia w szkole w Michałowicach. Na spotkaniu było 15 mieszkańców gminy. 

Kontynuacja narady będzie miała miejsce 29 maja w Komorowie, zapisanych jest na nią  

30 osób.  

4. 25 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe związane z powstaniem 

Młodzieżowej Rady Gminy, podczas którego Olga Napiontek, przedstawicielka fundacji 

Civis Polonus tłumaczyła podstawy powoływania i funkcjonowania Młodzieżowych Rad 

Gmin.  

 

 


