Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 01.05.2019 r. – 30.06.2019 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:
1.

Ogłoszono postępowanie
w Michałowicach - etap II.

ZP.271.2.35.2019

pn.:

2.

Ogłoszono postępowanie ZP.271.2.33.2019 pn.: Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach.

3.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.2.32.2019 pn.: Przebudowa ul. Calineczki
w Regułach. Umowę podpisano z Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych
„MARGOT” Małgorzata Szymańska, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa na kwotę
158 459,66 złotych brutto.

4.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.2.31.2019 pn.: Konserwacja rowów
odwadniających na terenie gminy Michałowice. Umowę podpisano z Castor Craft Sp. z o.o.
na kwotę 137 442,41 złotych brutto.

5.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.2.27.2019 pn.: Budowa sieci
kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi. Umowę podpisano
z Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, ul. Sienkiewicza 1, 88220 Osięciny, na kwotę 483 999,99 złotych brutto.

6.

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.2.26.2019 pn.: Remont chodników, wjazdów
i parkingów na terenie gminy Michałowice. Umowę podpisano z Panią Katarzyną Bartczak
(Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak ul. Grodziska 21, 05-830 Stara Wieś) na
kwotę 307 823,07 złotych brutto.

7.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.1.37.2019 pn.: Budowa odcinków sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana
w latach ubiegłych w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi oraz w ul. Brzozowej
w Komorowie. Umowę podpisano z HYDRO-LUX Paweł Wierzbicki INSTALATORSTWO
WOD.KAN. I C.O. ul. Echa Leśne 2 m. 16, 05-090 Raszyn – Dawidy, na kwotę 70 000,00
złotych brutto.

8.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.1.35.2019 pn.: Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie
Michałowice. Umowę podpisano z GWK Sp. z o.o. ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa, na
kwotę 43 050,00 złotych brutto.

9.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.1.34.2019 pn.: Część I - Przebudowa ulicy
ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie
dokumentacji projektowej oraz Część II - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę
podpisano z KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113,
18-300 Zambrów, na kwotę 72 939,00 złotych brutto.

Przebudowa

ul.

Kolejowej

10. Podpisano umowę z SANTINEX Robert Siekierski ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew, na
Budowę sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie na kwotę
671 580,00 złotych brutto.
Z zakresu inwestycji i remontów:
1.

Ogłoszono postępowanie ZP.271.2.30.2019 pn.: Budowa budynku socjalnego w Komorowie
przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: ”Budowa budynków socjalnych”.
Postępowanie unieważniono - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie ZP.271.2.37.2019 pn.: „Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych”. Umowę podpisano z ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja
Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów na kwotę 210 000,00 złotych brutto.

3.

Ogłoszono postępowanie ZP.271.2.38.2019 pn.: Szkoła Komorów - modernizacja budynku
szkolnego. Postępowanie unieważniono - oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

4.

Podpisano umowę na modernizację pomieszczeń i sal lekcyjnych w Szkole w Michałowicach
z Michałem Pawłowskim PAWŁOWSKI INSTALACJE, ul. Gospodarcza 32 lok. 1, 26-600
Radom na kwotę 109 470,00 zł brutto.

5.

Podpisano umowę z Albertem Śpiewakowskim ASBUD, ul. Ciołkosza 2 lok. 41, 03-134
Warszawa na remont schodów wejściowych, naprawę schodów od strony tarasu oraz
malowanie kuchni w ramach zadania pn.: „Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi” na kwotę
62 484,00 zł brutto.

6.

Podpisano umowę z ATK DEESIGN TOMASZ KOWAL, ul. Strażacka 4 lok. 39, 05-850
Ożarów Mazowiecki na wykonanie dla Szkoły w Michałowicach ekspertyzy technicznej dot.
możliwości modernizacji z przebudową i rozbudową, ze szczególnym uwzględnieniem oceny
stanu technicznego konstrukcji hali sportowej z zapleczem i budową trybun w ramach zadania
pn.: „Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej” na kwotę 23 370,00 zł brutto.

7.

Podpisano umowę z ARDJ Sp. z o.o., ul. Narbutta 38 lok. 23, 02-541 Warszawa na wykonanie
dokumentacji projektowej dla modernizacji z przebudową i rozbudową hali sportowej
z zapleczem i budowa trybun przy Szkole w Michałowicach w ramach zadania pn.: „Szkoła
Michałowice przebudowa sali gimnastycznej” na kwotę 146 370,00 zł brutto.

8.

Podpisano umowę z ART SYSTEM Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 18 A lok. 8, 00-511
Warszawa na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej części sportowej z zapleczem wraz
z przebiegiem powierzchniowych instalacji c.o. i instalacji wod.-kan. w zakresie niezbędnym
do wykonania dokumentacji projektowej przebudowy w ramach zadania pn.: „Szkoła
Michałowice przebudowa sali gimnastycznej” na kwotę 22 000,00 zł brutto.

9.

Podpisano umowę z Markiem Długołęckim KOMOBIKE na konserwację i obsługę serwisową
21 rowerów będących własnością gminy Michałowice w sezonie od 6 maja do 30 listopada
2019 r. na kwotę 12 922,98 zł brutto.

11. Podpisano umowę z Z.M. Jozenasem Biuro Inżynierskie Gasmont79, ul. Kopernika 8, Piastów
na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac budowlano-montażowych
dot. przyłączenia do sieci gazowej obiektów: hala balonowa w Michałowicach i budynek
socjalny w Komorowie (Sieradzka/Mazurska) na kwotę 57 687,00 zł brutto.
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12. Podpisano umowę z ENERGOCOM PRO sp. z o.o., ul. Hawajska 6 m. 96, 02-776 Warszawa
na opracowanie projektów wykonawczych instalacji elektrycznych sali gimnastycznej, 7 sal
lekcyjnych, 2 gabinetów i korytarza oraz opracowanie techniczno-ekonomiczne dot. budynku
nr 1 w ZSO Komorów w ramach zadania pn.: „Szkoła Komorów modernizacja budynku
szkolnego” na kwotę 31 344,09 zł brutto.
13. Zebrano oferty do projektów systemu sygnalizacji pożaru (ssp) i oświetlenia awaryjnego,
uzgodniono zakres koncepcyjny wymaganej dokumentacji – ekspertyza i projekt budowlany
dot. modernizacji świetlicy w Opaczy-Kolonii.

Z zakresu ochrony środowiska:
1. Podpisano umowę na wykonanie prac polegających na zabezpieczenie brzegów zbiornika
wodnego w parku w Regułach z Tadeuszem Stalewskim i Bogdanem Stalewskim
prowadzącymi działalność pod nazwą: Melbud S.C. Melioracja i Budownictwo Wodne Tadeusz
Stalewski i Bogdan Stalewski ul. Kościelna 105a, 05-124 Skrzeszew, na kwotę brutto 79 335 zł.
2. Wszczęto postępowanie na zabiegi chirurgiczne, wycinkę i wykonanie nasadzeń oraz
pielęgnację drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice.
3. Podpisano umowę na Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej
i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie
oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice”,
Część II – wykonanie drzew i krzewów z Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa, na kwotę brutto 87 510,80 zł.
4. Podpisano umowę na Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej
i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie
oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice”,
Część III – wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych z Remondis
Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, na kwotę brutto 237 562,22 zł. ,
5. Podpisano umowę na Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej
i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie
oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice”,
Część I – zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej
oraz wycinka drzew i krzewów z Konsorcjum Urządzanie i utrzymanie zieleńców, chirurgia
drzew Petroniusz Frejlich, 05-822 Milanówek, ul. Ludna 7B – Lider Konsorcjum i Zakładem
Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, ul. Wiejska 13, 05-805 Otrębusy, na kwotę
brutto 794 510,00 zł.
6. Podpisano umowę na Wykonanie i montaż otwartych tablic ogłoszeniowych z firmą KIRING
Irena Izdebska K. z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Wokulskiego 1a lok. 4, na kwotę brutto
20 076,80 zł.
7. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na Konserwację i utwardzenie nawierzchni boisk na
strefach rekreacji, placach zabaw i Orliku oraz na konserwację nawierzchni na boisku w
Granicy z firmą Wacław Ciochoń Firma Handlowo-Budowlana z siedzibą Wola Rzędzińska
104c, 33-150 Wola Rzędzińska na kwotę brutto 58 104,00 zł.
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8. Podpisano umowę na Wykonanie remontów chodników i placów znajdujących się na strefach
rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice z firmą Zakład Usług
Wielobranżowych Katarzyna Bartczak z siedzibą 05-830 Nadarzyn, Stara Wieś
ul. Grodziska 21, na kwotę brutto 58 941,60 zł.
9. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na Konserwację urządzeń zabawowych na strefach
rekreacji, placach zabaw i ogródkach jordanowskich na terenie gminy Michałowice” z firmą
Delta Cert Sp. z o.o. z siedzibą 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, na
kwotę brutto 66 051,00 zł

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
1. Zebrano wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w centralnej części Reguł (kampus oświatowy).
2. W trakcie zbierania są wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego na zakończeniu Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
3. Rozpisano konkurs ofert na wykonanie trzech planów miejscowych: dwóch opisanych powyżej
oraz planu mającego na celu umożliwienie rozbudowy świetlicy wiejskiej Sołectwa Komorów.
4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal nie wydał 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. Terminy wydania decyzji
zostały przez Ministra przedłużone do końca 2019 roku.

Z zakresu geodezji i rolnictwa:
1. W dniu 16.05.2019 r. aktem notarialnym Rep A 8807/2019 przed notariuszem Henrykiem
Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo
własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 299/4 o pow. 0,0088 ha, położone
w obrębie Michałowice-Wieś, gmina Michałowice.
2. W dniu 03.06.2019 r. aktem notarialnym Rep A 9953/2019 przed notariuszem Henrykiem
Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo
własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 319/2 o pow. 0,0076 ha, położone
w obrębie Michałowice-Wieś, gmina Michałowice.
3. W dniu 06.06.2019 r. aktem notarialnym Rep A 10171/2019 przed notariuszem Henrykiem
Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo
własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 37/2 o pow. 0,0068 ha, położone
w obrębie Michałowice-Wieś, gmina Michałowice.
4. Na
podstawie
decyzji
Starosty
Pruszkowskiego
nr
75/2019
orzekającej
o wywłaszczeniu nieruchomości Gmina Michałowice nabyła prawo własności części
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 36/2 o pow. 0,0015 ha
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5. W dniu 25.06.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa
w sprawie stwierdzenia nabycia spadku
z udziałem Gminy Michałowice
o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawa została odrodzona do dnia 3 października 2019 r.
6. W dniu 27.06.2019 w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa
z wniosku spadkobierców byłej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice”
z udziałem Skarbu Państwa (Starosty Pruszkowskiego), Gminy Michałowice, Gminy Raszyn
o zawezwanie do zawarcie ugody o wydanie nieruchomości ziemskiej wchodzących w skład
„Osiedle Michałowice” oraz „Osiedle Nowe Grocholice”. Ugoda nie została zawarta.

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia:
1. Koncert „Mój Ulubiony Młynarski” w wykonaniu Piotra Machalicy 17 maja 2019 r.
w Bibliotece w Komorowie.
2. Koncert Allana Guzmana 18 maja 2019 r. w Bibliotece w Komorowie.
3. Piknik „Zielono Mi” 18 maja 2019 r. na pl. Ignacego Paderewskiego w Komorowie.
4. Koncert Bogusława Morki w Komorowie 26 maja 2019 r.
5. Koncert Moniki Urlik i Undergrace w Kościele w Michałowicach 26 maja 2019 r.
6. Spotkanie autorskie z Barbarą Młynarską-Ahrens i Jerzym Sosnowskim 1 czerwca 2019 r.
w bibliotece w Komorowie.
7. Gminny Dzień Dzieci i Rodziców 2 czerwca 2019 r. w Regułach.
8. Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych 10 czerwca 2019 r.
9. Impreza „Cuda Wianki” 15 czerwca 2019 r. nad zbiornikiem retencyjnym w Michałowicach.
10.

Turniej Judo w szkole w Nowej Wsi 15 czerwca 2019 r.

11.

Aktywne Wakacje na czterech strefach rekreacji od 24 czerwca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.

Współorganizowano:
1. Zawody wędkarskie 1 czerwca 2019 r. w Nowej Wsi
2. Konkurs „Piosenki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wyśpiewajmy wiosnę” 5 czerwca 2019 r.
w Nowej Wsi
3. Wystawa prac dzieci 7 czerwca 2019 r w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach
4. Turniej piłkarski dla dzieci 8 czerwca 2019 r. na Orliku w Sokołowie
5. Piknik rodzinny w Przedszkolu w Michałowicach 8 czerwca 2019 r.
6. Rajd rowerowy „Rowerem po zdrowie” 14 lipca 2019 r.
7. Piknik Policyjny 14 lipca 2019 r. w Brwinowie
Z funduszy sołeckich współorganizowano:
1.

37 zajęć i warsztatów dla mieszkańców (dzieci i dorosłych)
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2.

11 koncertów, przedstawień i zabaw w świetlicach

3.

2 przedstawień dla dzieci i dorosłych (teatrzyki)

4.

26 cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców

5.

2 turnieje gier planszowych

Z zakresu promocji:
1. Kampania w gminnych szkołach pn. „Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść i kiedy najlepiej, by
nie szkodził zdrowiu” (kapania będzie kontynuowana po wakacjach).
2. Obchody 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 1989 r.
obejmujące: happeningi
w gminnych szkołach, uroczystości w sali multimedialnej 16 czerwca 2019 r. oraz realizację
filmu.
3. Tablica informacyjna na pamiątkę zasadzenia lipy drobnolistnej.
4. Wystawa plenerowa pn. „Aby jutro było z nas dumne”.
5. Artykuły promocyjne gminy, z herbem i nazwą gminy, w tym m.in. leżaki, zestawy
upominkowe, gadżety reklamowe, artykuły odblaskowe, książki „„Życie nie tylko snem”,
Barbara Młynarska-Ahrens i Jerzy Sosnowski., torby, koszulki m.in związane z 25.leciem
Klubu Piłkarskiego Anprel i 30. rocznicą wyborów parlamentarnych.
6. Katalog Art. Inspiracje 2019 – druk na podstawie umowy licencyjnej zawartej ze
Stowarzyszeniem „Przyjazne Jutro”.
7. Publikacje prasowe w lokalnych mediach, Mocne Strony, WPR, Przegląd Regionalny, Głos
Pruszkowa.
8. Plakaty i zaproszenia na organizowane przez gminę i jednostki pomocnicze przedsięwzięcia.
Z zakresu gminnej oświaty:
1. Na początku maja, Komisja powołana przez Panią Wójt Gminy w konkursie na realizację
zadania publicznego „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie
niepublicznego żłobka”, dokonała wyboru żłobków, które od września 2019 r będą
otrzymywać dofinansowanie do pobytu dzieci zamieszkałych w naszej Gminie.
Po negocjacjach z oferentami ostatecznie wybrano 7 żłobków, które będą otrzymywać dotację
w wysokości 700 zł/mc/dz przy pobieraniu odpłatności od rodziców nie większej niż 500
zł/mc/dz. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci.
2. W maju pracownicy CUW prowadzili kontrole w gminnych szkołach i przedszkolach.
Tematem kontroli było:
⎯ Ocena bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć w placówce oraz na terenie szkoły lub
przedszkola.
⎯ Prawidłowość przeprowadzenia rekrutacji na nowy rok szkolny.
⎯ Stosowanie instrukcji kancelaryjnej przy obiegu dokumentów w placówce.
3. W maju Komisje rekrutacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wywiesiły listy
dzieci przyjętych do placówek. Do Przedszkola w Nowej Wsi dostały się wszystkie chętne
dzieci, w Przedszkolu w Michałowicach zabrakło miejsc dla 14 dzieci. Oddziały przedszkolne
w szkołach przyjęły wszystkie chętne dzieci.
4.

W związku z obowiązkiem zapewnienia miejsc dla dzieci, które nie dostały się do przedszkoli
publicznych, w maju został ogłoszony konkurs na zapewnienie wychowania przedszkolnego
kierowany do przedszkoli niepublicznych. Do konkursu oferty złożyły 3 przedszkola –
Krokodylek, Gumisiowy Raj i Prywatne Przedszkole Wandy Kacprzyk. Po przeprowadzeniu
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wizji lokalnych we wszystkich 3 placówkach, komisja konkursowa zdecydowała
o rekomendowaniu Pani Wójt Gminy Prywatnego Przedszkola Wandy Kacprzyk, jako
placówki najlepiej rokującej realizację zadania.
5. Pod koniec maja Liceum Ogólnokształcące w Komorowie gościło uczniów szkół z Rumunii
i Holandii, w ramach realizowanego od lat projektu wymiany młodzieży.
6. W czerwcu zostały ogłoszone wyniki egzaminów uczniów III klas gimnazjów i uczniów klas
8. Młodzież michałowickich gimnazjów osiągnęła bardzo wysokie wyniki, znajdując się
w ścisłej czołówce szkół powiatu pruszkowskiego oraz województwa mazowieckiego,
wyprzedzając wynikami szkoły warszawskie.
7. Rok szkolny w szkołach zakończył się 19 czerwca br.
8. 27 czerwca w Szkole Podstawowej w Michałowicach odbyło się szkolenie, w którym wzięli
udział dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich szkół oraz pracownicy CUW. Tematem
szkolenia były procedury związane z zakończeniem pracy gimnazjów.

Z zakresu pomocy społecznej:
1. W ramach oferty Dziennego Domu Senior+ zrealizowano 4 otwarte spotkania - prelekcje:
o
o
o
o

17 maja moje podróże - o swoich podróżach opowiadał uczestnik DDS+
24 maja hortiterapia – zdrowie z ogrodu
31 maja spotkanie z pracownikiem ZUS-u dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych
12 czerwca spotkanie Bezpieczny Senior.

2. W ramach inicjatywy spotkań międzypokoleniowych uczestników DDS + 28 maja odwiedziły
dzieci w wieku 2-5 lat z Piaseczna, a 18 czerwca młodzież z 7 klasy SP w Milanówku.
3. W ramach stałej cyklicznej oferty DDS + odbywały się zajęcia umuzykalniające (raz
w tygodniu) oraz dogoterapia (raz w miesiącu).
4. Wzięto udział w akcji charytatywnej poprzez przekazanie prac plastycznych wykonanych
przez uczestników DDS+.
5. W ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Klub Świetliki” odbywały się zajęcia
w Michałowicach i Granicy: realizowano pogotowie lekcyjne, zajęcia grupowe rozwijające
wybrane kompetencje kluczowe, tj. zajęcia wspomagające naukę, zajęcia informatyczne,
spotkania z matematyką, chemią i fizyką, korepetycje i konwersacje z języka angielskiego,
spotkania/warsztaty tematyczne (rękodzieło), zajęcia kreowania przyszłości.
6. Zrealizowano cykl 10 warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w Klubie Świetliki
w ramach Akademii Dobrego Rodzica.
7. 8 czerwca odbyły się Animacje Podwórkowe w Regułach dla dzieci objętych podwórkową
formą wsparcia w ramach Klubu Świetliki.
8.

Zrealizowano jednodniowe wycieczki rodzinne do Łodzi 11 maja oraz do Płocka 1 .czerwca
dla uczestników Klubu Świetliki i ich rodziców.

9. 19 czerwca odbyło się wspólne wyjście uczestników Klubu Świetliki do parku trampolin i na
pizzę.
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10. Zrealizowano w szkołach następujące programy profilaktyczne: 7-13 czerwca „Profilaktyka
uzależnień poprzez trening psychospołeczny i integrację” dla 21 uczniów , 13 czerwca
„Agresja, przemoc, cyberprzemoc, w niebezpiecznej sieci” dla 22 uczniów, 14 czerwca
„Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnianie czynów zabronionych oraz zapobieganie
podejmowaniu zachowań ryzykownych” dla 87 uczniów.
11. Zrealizowano szkolenia i warsztaty dla rodziców: 29 maja „Twoje dziecko on-line.
Charakterystyka najnowszych zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie.” dla 62 rodziców,
4 czerwca Program psychoedukacji dt. prewencji i leczenia zaburzeń odżywiania dla
7 rodziców, 12 czerwca Akademia Bezpiecznego Człowieka dla 33 osób, 40 godzinny cykl
warsztatów „Rodzeństwo bez rywalizacji” dla 123 rodziców.
12. 11 maja zrealizowano 6 godzinne szkolenie dla 11 wolontariuszy „Balonowe kreacjeprofesjonalne dekoracje balonowe”.
13. W dniach 26 maja oraz 9 czerwca wolontariusze uczestniczyli w piknikach rodzinnych
w Opaczy-Kolonii i Granicy.
14. 7 czerwca podpisano umowę na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych” - edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych na kwotę 7 870,20zł .
15. Podpisano oświadczenie o przyjęciu środków finansowych tj. 34 905,60zł z programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
kierowanym do dzieci i osób z niepełnosprawnością, których członkowie rodzin lub
opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu
opieki nad tymi osobami. Oczekujemy na podpisanie umowy.
16. Podjęto negocjacje w sprawie złożonego i pozytywnie ocenionego wniosku „Wdrożenie
usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”
w ramach konkursu II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany od 01.09.2019-do 31.12.2020. Wartość
projektu - 359 685,00 zł

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 weryfikacja
rozliczenia końcowego projektu.
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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.
Zakończono rzeczową realizację projektu, obecnie trwa realizacja działań związanych
z promocją projektu i przygotowania do rozliczenia końcowego 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 cyfrowych. Obecnie
w ramach realizacji projektu złożono wniosek końcowy związany z rozliczeniem projektu.

6.

18 grudnia 2018 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego
w Komorowie Wsi – Etap I”, w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego na 2019 rok w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących
małej retencji. W wyniku przeprowadzonej oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, gmina otrzymała informację iż z racji braku środków finansowych
w budżecie województwa mazowieckiego przeznaczonych na ten cel, wszystkie projekty
dotyczące zbiorników retencyjnych nie dostały dofinansowania.

7.

15 stycznia 2019 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie złożono
wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Razem bezpiecznie – edukacja w działaniu”, w ramach
Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (2019 r.). Gmina nie otrzymała dofinansowania.

8.

Zakończono rekrutację 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 31 maja 2019 r. złożono 68 wniosków, podpisano 45
umów o przyznanie dotacji, złożono 7 wniosków o rozliczenie dotacji. Obecnie czekamy na
zwiększenie budżetu na realizację tego zadania.

9.

04.02.2019 r. złożono wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 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”. Gmina dostała dofinansowanie na
realizację tego projektu.
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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 – gmina uzyskała dofinansowanie na ten
cel.
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.
Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej.
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” – gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tych projektów.
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. W dniu 9 lipca 2019 r. sejmik województwa
mazowieckiego przyznał środki na ten cel.
14. 24 kwietnia 2019 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na
„Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowa Wieś” w ramach zadania OSP 2019. Gmina
nie otrzymała dofinansowania.
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. Wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę formalną.
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. Projekt nie uzyskał
dofinansowania.
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. Projekt
nie uzyskał dofinansowania.
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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.
19. 15 maja 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie projektów
„Zakup specjalistycznego drona z czujnikiem jakości powietrza” oraz „Budowa sieci
czujników do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10 w Gminie
Michałowice”, w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2019”. Oba projekty dostały dofinansowanie.
20. 30 maja 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie projektów
„Montaż monitoringu ogrodu” – ROD Granica, „Wykonanie przyłącza do wody pitnej
z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej” – ROD Michałowice
oraz „Zakup mobilnego rębaka do drewna”, w ramach programu „Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Projekty dostały dofinansowanie.

Z zakresu konsultacji społecznych i projektów partycypacyjnych:

1. 3 czerwca odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektów walki ze smogiem
prowadzonych przez urząd gminy. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Na spotkaniu
zaprezentowano projekty „Lokalnego Programu Osłonowego” – dopłat do ceny paliwa
i „OZE- odnawialne źródła energii” – projektu wspomagania mieszkańców w zdobywaniu
dofinansowań zewnętrznych na ogólnopolskie projekty finansowane z budżetu centralnego.
2.

13 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Michałowice
w sprawie projektu budowy drogi łączącej DW719 z S8, tak zwaną Paszowianką. W spotkaniu
uczestniczyło około 100 osób.
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