
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od 7.06.2016 r. do  7.10.2016 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Podpisano i zrealizowano umowę  na wymianę chodnika oraz utwardzenie terenu wokół 

Pomnika MPN w Pęcicach z firmą FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 

ul. Sarabandy 42, Warszawa, na kwotę brutto 43 050,00 zł.  

2. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie bez stosowania ustawy na „Powierzchniowe 

utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ul. Parkowej w 

Michałowicach-Wsi.”.  Podpisano umowę  z firmą „COMPLEX” Józef Wieteska 

z siedzibą Domaniewek 18, na kwotę brutto 30 557,78 zł. 

3. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na: „Remont 

cząstkowy o nawierzchni bitumicznej”. Podpisano umowę: z firmą „MABAU” Sp. z o. o.,  

Sp. komandytową, Szymanów ul. Alternatywy 9, na kwotę brutto  269 989,92 zł.   

4. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na: „Remont 

tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym dróg na 

terenie gminy”. Podpisano umowę z firmą Efekt Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa 

ul. Szomańskiego  8, na kwotę brutto 154 979,97 zł.  

5. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.”,  

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

kwotę brutto 315 620,46 zł. 

6. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 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 

brutto 84 283,25 zł. 

7. Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji komputerowej ewidencji dróg Gminy 

Michałowice z Biurem Badawczo – Projektowym Budownictwa Komunikacyjnego 

„TRANSCOMP” z siedzibą Warszawa, ul. Jagiellońska 78 na kwotę brutto 37 146,00zł.  

8. Ogłoszono konkurs ofert na: „Remont dróg – równanie i profilowanie”.   

9. Podpisano umowę z Panem Andrzejem Święckim firma Święcki” na roboty uzupełniające 

polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicy bocznej od ul. Bodycha dz. nr 

ewid. 694/1 w Opaczy-Kolonii, modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Targowej w 

Opaczy Małej oraz wymianie i uzupełnieniu punktów świetlnych na terenie Gminy na 

kwotę brutto 129 998,75 zł. 

10. Podpisano umowę z Panem Zbigniewem Bąkiewiczem firma Instalatorstwo Elektryczne, 

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następujących lokalizacjach: 

Opacz Mała ul. Targowa, Reguły ul. Reymonta – przejścia dla pieszych, Reguły 

ul. Fioletowa, Opacz-Kolonia ulica boczna od ul. Bodycha, Granica ul. Reja – opłotki, 

Granica ul. Śliwkowa, Granica ul. Czeremchy, Granica ul. Morelowa, Opacz Mała 

ul. Parkowa (od ul. Szarej do ul. Jałowcowej), Reguły ul. Topolowa (od cmentarza do 

ul. Kuchy) na kwotę brutto 59 286,00 zł. 

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 brutto 151 297,97 zł. 
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12. Podpisano umowę z Panem Stanisławem Kowalewskim firma „Stanbud” na wykonanie 

remontów lokali w budynkach komunalnych Nowa Wieś ul. Kamelskiego 11, Pęcice  

ul. Zaułek 7A, Opacz-Kolonia ul. Ryżowa 90, Komorów ul. Kasztanowa 10B, Komorów 

ul. Mazurska 67 na kwotę brutto 27 685,85 zł. 

13. Podpisano umowę uzupełniającą z Panem Januszem Napartym prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne na „Usuwanie awarii 

na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianie sieci i przyłączy wodociągowych oraz 

wyminie uszkodzonych zasuw i hydrantów na terenie Gminy Michałowice”, na kwotę 

brutto 196 036,38 zł.   

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Michałowicach 

i Regułach –  z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą 

TOMKOR z Grójca za  159.014,40 zł, 

  2) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Komorowie 

i Granicy – z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą 

TOMKOR z Grójca za 84.900 zł, 

3) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Komorowie – 

z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą TOMKOR 

z Grójca za 119.500,04 zł, 

4) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Michałowicach, 

Regułach i Opaczy – z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego 

firmą TOMKOR z Grójca za 59.899,91 zł, 

5) przebudowę ul. Górnej i Badylarskiej w Opaczy-Kolonii – z wykonawcą wyłonionym w 

trybie przetargu nieograniczonego firmą MKL-BUD z Warszawy za 251.413,88 zł, 

6) przebudowę ul. Okrężnej w Granicy wraz z przebudowę wodociągu – etap I – 

z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą FAL-BRUK 

z Warszawy za 478.470 zł, 

7) przebudowę ul. Żwirowej w Komorowie – z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu 

nieograniczonego firmą Paweł Wyżykowski Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa 

z Wronek za 264.397,11 zł, 

8) budowę świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie – z wykonawcą wyłonionym w trybie 

przetargu nieograniczonego firmą WOMAX z Radomia za 495.378,95  zł, 

9) budowę świetlicy wiejskiej w Regułach – z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu 

nieograniczonego firmą WOMAX z Radomia za 638.611,56 zł, 

10) renowację boiska przy szkole w Michałowicach – z wykonawcą wyłonionym w trybie 

przetargu nieograniczonego firmą MORIS POLSKA z Warszawy za 560.001,66 zł, 

11) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy bocznej od ul. Torfowej w 

Regułach – z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą Zakład 

Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski ze Zgorzały za 

385.418,91 zł, 

12) przebudowę świetlicy wiejskiej w Sokołowie – z wykonawcą wyłonionym w trybie 

konkursu ofert  firmą Power Factor z Jedlni-Letniska za 146.370 zł, 

13) budowę sieci wodociągowej w ul. Baśniowej i Calineczki w Regułach – z wykonawcą 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą Usługi Budowlane Waldemar 

Grądzki z Gołkowa za 83.604,96 zł,  

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) przebudowę ul. Orzechowej w Granicy, 

2) modernizację SUW Komorów. 
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3. Zakończono: 

1) przebudowę ul. Studziennej, Ewy i Grabowej  w Opaczy-Kolonii, 

2) przebudowę ul. Mazurskiej  - etap II w Komorowie, 

3) przebudowę ul.  Granickiej,  Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie, 

4) przebudowę ul. Sasanek w Nowej Wsi, 

5) przebudowę ul. Poniatowskiego – etap II w Michałowicach Wsi, 

6) przebudowę ul. św. Kazimierza w Michałowicach, 

7) budowę chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi, 

8) wykonanie nakładek asfaltowych w ul. Harcerskiej w Komorowie, Leśnej w Pęcicach 

Małych, Dębowej w Granicy, 

9) budowę kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach, 

10) renowację boiska przy szkole w Michałowicach, 

11) budowę sieci wodociągowej w ul. Kaliszany w Komorowie, 

12) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych (odcinek od 

ul. Kamień Polny do ulicy bez nazwy), 

13) budowę boiska w Pęcicach Małych, 

14) zagospodarowanie terenu przy szkole w Nowej Wsi. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. W dniu 07.06.2016 r. aktem notarialnym Rep. A. 5179/2016 przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

nabyła prawo własności działki ewid. nr 107/3 o pow. 0,0057 ha,  położonej w Granicy 

stanowiącej część drogi ul. Wspólnej. 

2. W dniu 14.06.2016 r. aktem notarialnym Rep. A. 5456/2016 przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

nabyła prawo własności części działki ewid. nr 1106 (obl. 633/2) położonej w Granicy, 

gmina Michałowice.  

3. W dniu 15.06.2016 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa  

z apelacji osób fizycznych o zasiedzenie części działki ewid. 1335 w obrębie 

Michałowice-Osiedle (część ul. Jaworowej) stanowiącej własność Gminy Michałowice. 

Sąd oddalił apelacje. 

4. W dniu 23.08.2016 w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa  

z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z udziałem Gminy Michałowice  

o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd postanowił, że  spadek po zmarłej osobie fizycznej na 

podstawie ustawy nabyła Gmina Michałowice z dobrodziejstwem inwentarza. 

5. W dniu 25.08.2016 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). Gmina nie wyraziła zgody na 

zawarcie ugody. 

6. W dniu 21.09.2016 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa ze skargi  

właścicieli działek położonych na terenie „Osiedla Michałowice”  na decyzję Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice” 

(nr zaskarżonego aktu: GZrn-057-625-514/11). Sąd oddalił wszystkie skargi. 

7. W dniu 27.09.2016 r. aktem notarialnym Rep A. nr 8084/2016, przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 
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ustanowiła na rzecz PGE Dystrybucja S.A służebność przesyłu na części działki ewid. 

nr 208/2 w Sokołowie.  

8. W dniu 06.10.2016 r. aktem notarialnym Rep A. nr 8450/2016, przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

rozwiązała umowę użytkowania wieczystego działki ewid. nr 1084, stanowiącej część 

ulicy Ireny w Komorowie.  

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Uchwała nr XV/188/2016 Rady Gminy Michałowice z 20 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Michałowice została w całości uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego 

rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.138.2016.BŁ z 25 lipca 2016 r. 

Dokumentacja zmiany studium jest obecnie uzupełniana i zmieniana zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w rozstrzygnięciu nadzorczym. 

2. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Skośna”, „Michałowice-

Wieś”, „Opacz Mała” były wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 27 czerwca do 

25 lipca 2016 r. Dyskusje publiczne odbyły się 18, 20 i 25 lipca, a uwagi zbierano do 8 

sierpnia br. Rozpatrzenie uwag nastąpiło 29 sierpnia br. Obecnie trwa wprowadzanie do 

projektów planów ustaleń wynikających z pozytywnie rozpatrzonych uwag. Po zmianie 

projekty planów będą ponownie wysłane do uzgodnień i wyłożone do publicznego 

wglądu. Obecnie nie można jeszcze precyzyjnie określić terminów ponownych wyłożeń 

planów.  

3. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Granica IIB” obejmującego teren cmentarza zostało anulowane. Po 

wprowadzeniu oczekiwanych przez mieszkańców zmian opracowanie zostanie 

uzgodnione i zaopiniowane w niezbędnym zakresie oraz wyłożone do publicznego 

wglądu.  

4. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – 

Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa. 

5. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w gminie Raszyn. Projekt 

planu został dostosowany do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Michałowice w tym rejonie (Sokołów).    

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Festyn Dni Gminy Michałowice 12 czerwca 2016 r. w Michałowicach.  

2. Aktywne Wakacje na czterech strefach rekreacji od 27 czerwca 2016 r. do 25 sierpnia 

2016 r.    

3. Uroczystości 72. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach 

7 sierpnia 2016 r. 

4. Dożynki Powiatowo-Gminne 4 września 2016 r. w Regułach. 
5. Rozpoczęto szczepienia przeciw grypie dla seniorów z Gminy Michałowice.  

6. Koncert Edyty Geppert w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 25 września 

2016 r.  
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Współorganizowano:  

1. Koncert Grupy Wokalnej Księży Solistów „Servi Domini Cantores” 25 września 2016  

2. Uroczystości 90-lecia OPS w Nowej Wsi 10 września 2016 r.   

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

zajęcia sportowe dla dzieci, 2 przedstawienia dla dzieci, 7 warsztatów dla dzieci,  7 imprez 

kulturalnych, 4 warsztaty dla dorosłych. 

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla 10 osób na stopień nauczyciela 

mianowanego. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywną ocenę Komisji egzaminacyjnej, 

uzyskując tym samym wyższy stopień awansu zawodowego. 

2. Podczas wakacji w placówkach odbywały się niezbędne, drobne remonty jak np. 

malowanie kilku sal lekcyjnych, renowacja podłóg w niektórych pomieszczeniach itp. 

3. 24 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w celu omówienia 

bieżących spraw oraz zmian w prawie oświatowym. 

4. 25 września w Zespole Szkół w Komorowie, pracownicy szkoły wspólnie z rodzicami i 

uczniami zorganizowali Festyn Rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Michałowice. W 

imprezie uczestniczyła rekordowa liczba uczniów, rodziców i mieszkańców Komorowa. 

5. 30 września przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach spotkała się młodzież uczestnicząca w 

XIII  Rajdzie po Kamienistej Drodze, upamiętniającym 72. rocznicę boju pod Pęcicami. W 

uroczystości pod pomnikiem wzięli także udział przedstawiciele urzędów i organizacji, 

kombatanci i rodziny poległych. Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs 

poetycko – plastyczny „Ci co zginęli w walce…”, na najlepsze prace obrazujące Bój pod 

Pęcicami, ale również powstańczą Warszawę. 

6. Od czerwca do października pracownicy ZOEASu przeprowadzili i rozstrzygnęli 

2 przetargi i 12 postępowań konkursowych dla szkół i przedszkoli gminnych. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. 11 czerwca odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci z nauką elementów szermierki 

prowadzone przez wolontariuszy. 

2. 13 czerwca złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.09.01.00-

IP.01-14-018/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wniosek nie przeszedł oceny formalnej. 

3. W ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono „Diagnozę lokalnych 

zagrożeń społecznych”, sfinansowano kolonie letnie dla 22 uczestników, sfinansowano 

spotkanie z językiem migowym dla uczestników półkolonii, przeprowadzono zajęcia 

profilaktyczne w ZSO  Komorów na temat „Odpowiedzialność nieletnich w kontekście 

spożywania alkoholu przez osoby nieletnie” oraz „Budowanie zespołu klasowego  

profilaktyka zachowań ryzykownych (uzależnienia od substancji psychoaktywnych – 

dopalacze)”  

4. W sierpniu rozpoczęto realizację projektu „Michałowice bez przemocy” w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”–edycja 2016, projekt 
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współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wartość 

projektu 15 800zł kwota dotacji 11 000zł. W ramach projektu realizowana jest: grupa 

wsparcia dla osób doznających przemocy, indywidualne spotkania z psychologiem dla 

dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, spotkania dla osób 

starszych doznających i zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie, 

5. W okresie od 16 do 26 sierpnia zorganizowano workcamp – półkolonie w Opaczy dla 31 

dzieci, 5 lokalnych wolontariuszy i 7 wolontariuszy międzynarodowych.  

6. Od 14 września  we współpracy z Towarzystwem Teatralnym „Kurtyna” rozpoczęto 

realizację projektu pilotażowego „Kuźnia kreatywności”. Projekt zakłada realizację zajęć 

pozalekcyjnych, dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Zajęcia realizowane są w 

świetlicy Osiedla Granica. 

7. 24 września odbyło się inauguracyjne spotkanie Gminnego Klubu Wolontariusza. 

8. We wrześniu uruchomiono spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców 

wychowujących dziecko autystyczne oraz wznowiono spotkania grupy wsparcia dla osób 

cierpiących na cukrzycę, grupy wsparcia dla osób doświadczających trudnych sytuacji 

życiowych, grupy wsparcia dla poszukujących pracy oraz spotkania w ramach Klubu 

Mam.  

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Zaplanowano spotkania warsztatowe z 

mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi w celu zidentyfikowania 

obszarów zmarginalizowanych oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji.  

2. W ramach realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: 

1) „Budowa zaplecza sportowego w Granicy – budowa boiska do piłki nożnej 66 m  110 

m”, 

2)  „Renowacja nawierzchni boiska do piłki nożnej 41 m x 37,41 m oraz bieżni 241 m x 

4,51 m przy Szkole Podstawowej w Michałowicach”, oczekujemy na zawarcie 

umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie.  

3. W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy - Kolonii”, które otrzymało 

dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019, oczekujemy na zawarcie umowy o dofinansowanie. 

4. W ramach zadania pn. „Zakup zestawu ratownictwa technicznego” dofinansowanego ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zadanie zrealizowano, 

przygotowywany jest wniosek o płatność rozliczający pozyskaną dotację. 

5. W ramach zadania pn. „Powierzchniowe utrwalenie istniejących nawierzchni emulsją 

asfaltową i grysami w ulicy Parkowej w gminie Michałowice” dofinasowanego w ramach 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zadanie zrealizowano, przygotowywany jest 

wniosek o płatność rozliczający pozyskaną dotację. 

6. W dniu 27 lipca br. podpisano porozumienie partnerskie dotyczące wspólnej realizacji 

projektu pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów  

oraz w Gminie Michałowice” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Trwa ocena formalna wniosku. 

7. W dniu 27 lipca br. podpisano porozumienie partnerskie dotyczące wspólnej realizacji 

projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 
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Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” ubiegającego się o dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. W dniu 4 października br. przedmiotowy projekt przeszedł pozytywnie etap 

oceny formalnej. Trwa ocena merytoryczna wniosku. 

8. Trwają negocjacje przed podpisaniem Umowy dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  

z NFOŚiGW z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” – Lemur – 

energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację przedsięwzięcia 

pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Granicy, gm. Michałowice”. 

9. W dniu 6 października br. podpisano porozumienie partnerskie dotyczące wspólnej 

realizacji projektu pn. „Słoneczne Gminy Zachodniego Mazowsza – EKO-Partnerstwo 

Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice, Młodzieszyn” ubiegającego się o 

dofinansowanie w ramach   Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów 

„Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach 

RPO WM 2014-2020. Wniosek podlega ocenia formalnej. 

 


