
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.  

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej 

w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi. 

2. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym 

oraz destruktem bitumicznym. 

3. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia 

w ulicy Jodłowej w Granicy. Dnia 16.10.2019 r. podpisano umowę z Panem Jarosławem 

Radgowskim JR-SANBUD na kwotę 848 700,00 zł brutto. 

4. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, 

Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie Wsi. Dnia 15.10.2019 r. podpisano umowę z Panią 

Joanną Rzeszutek JR Projekt na kwotę 142 311,00 zł brutto. 

5. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II – dotyczy II części zamówienia, 

pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od 

ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi. Dnia 

10.10.2019 r. podpisano umowę z Panem Grzegorzem Leonowiczem ROBOKOP na kwotę 

2 078 700,00 zł brutto. 

6. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych. Dnia 

08.10.2019 r. podpisano umowę z firmą Fal-Bruk Sp. z o.o. sp. k. na kwotę 588 842,82 zł brutto. 

7. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci 

kanalizacyjnej. Dnia 03.10.2019 r. podpisano umowę z Panem Leonem Szelągiem na kwotę 

178 849,62 zł brutto. 

8. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy. Dnia 25.09.2019 r. 

podpisano umowę z Panią Małgorzatą Szymańską „MARGOT Zakład Usług Terenowych, 

Budowlanych i Porządkowych” na kwotę 473 266,50 zł brutto. 

9. Rozstrzygnięto postępowanie pn. Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci 

wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej. Dnia 17.09.2019 r. podpisano umowę 

z Panem Januszem Napartym na kwotę 480 000,00 zł brutto. 

10. Podpisano umowę na „Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej 

Polany do ul. Ks. Woźniaka” z Panią Małgorzatą Szymańską „MARGOT Zakład Usług 

Terenowych, Budowlanych i Porządkowych” na kwotę 178 392,21 zł brutto. 

11. Dnia 27.08.2019 r. podpisano umowę na „Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana 

i ul. Skowronków w Pęcicach Małych” z firmą P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o. 

na kwotę 221 400,00 zł brutto. 
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12. Dnia 19.08.2019 r. podpisano umowę na „Przebudowę drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Michałowicach” z firmą Fal-Bruk Sp. z o.o. sp. k. na kwotę 1 448 940,00 zł brutto. 

13. Dnia 19.08.2019 r. podpisano umowę na „Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz 

z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś” ” z Panią Małgorzatą 

Szymańską „MARGOT Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych” na kwotę 

192 816,98 zł brutto.  

14. Dnia 26.08.2019 r. podpisano umowę na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Borowskiego 

w Opaczy Małej oraz Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach” z firmą 

WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna na kwotę 111 930,00 zł brutto. 

15.  Dnia 21.08.2019 r podpisano umowę na „Przebudowę ul. Kolejowej w Michałowicach – etap II” 

z firmą Fal-Bruk Sp. z o.o. sp. k. na kwotę 1 242 300,00 zł brutto. 

16. Dnia 31.07.2019 r. podpisano umowę na „Przebudowę ul. Wiejskiej w Regułach” z firmą  

Fal-Bruk Sp. z o.o. sp. k. na kwotę 1 559 640,00 zł brutto. 

17. Dnia 31.07.2019 r. podpisano umowę na „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej” 

z Panem Grzegorzem Leonowiczem ROBOKOP na kwotę 784 906,06 zł brutto. 

18. Dnia 30.07.2019 r. podpisano umowę na „Budowę pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej 

w Michałowicach” z Panem Robertem Siekierskim SANTINEX na kwotę 477 800,00 zł brutto. 

19. Dnia 04.07.2019 r. podpisano umowę na „Przebudowę ul. Calineczki w Regułach” z Panią 

Małgorzatą Szymańską „MARGOT Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych” 

na kwotę 158 459,66 zł brutto. 

20. Dnia 09.07.2019 r. podpisano umowę z Panem Janem Wojcieskim KANPRO na „Wykonanie 

koncepcji kanalizacji sanitarnej w ulicy Paproci, Rumiankowej, Pod Borem w Komorowie-Wsi” 

na kwotę 11 685,00 zł brutto. 

21. Dnia 07.08.2019 r. podpisano umowę z Panem Markiem Krawczykiem IN TEC PLAN na 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bankowej w Komorowie” na kwotę 

55 350,00 zł brutto. 

22. Podpisano umowę z Panem Radosławem Tusińskim LAMBDA na „Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Turystycznej, Starego Dębu 

i Wrzosowej w Komorowie-Wsi” na kwotę 27 924,00 zł brutto. 

23. Dnia 19.09.2019 r. podpisano umowę z Panem Adamem Lachowskim AL-PROJEKT na 

„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Jagodowej w Pęcicach” na kwotę 39 483,00 zł brutto. 

24. Dnia 25.09.2019 r. podpisano umowę z Panem Andrzejem Lewińskim ELEKTROLEWUPE na 

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego 

napięcia, dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz skablowania istniejącej sieci 

teletechnicznej Orange wraz z obsługą cywilno-prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na 

budowę dla ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi” na kwotę 44 280,00 zł brutto. 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowę na modernizację sześciu sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, pokoju 

pedagoga oraz modernizację oświetlenia w ZSO w Komorowie z firmą Stanbud Stanisław 
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Kowalewski, ul. Daniela 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na kwotę brutto 151 290,00 zł. 

Prace zostały wykonane w terminie umownym, odebrane i rozliczone. 

2. Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w trzech obiektach na 

terenie gminy (Przedszkole w Nowej Wsi, Przychodnia na ul. Turkusowej w Komorowie i na 

sali obsługi interesanta w UG) z firmą Argon s.c., ul. Malownicza 22, 02-272 Warszawa, na 

kwotę brutto 83 904,45 zł. Termin wykonania umowy 16.10.2019. 

3. Podpisano aneks do umowy z firmą Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6B, 01-756 

Warszawa, na uruchomienie dodatkowej, ósmej stacji rowerowej w systemie „Rower 

Gminny” zlokalizowanej w Michałowicach Wsi, na kwotę brutto 19 996,00 zł. Uruchomienie 

stacji planowane jest 04.10.2019. 

4. Podpisano umowę z firmą ER-KA Renata Kowalska z Piastowa na wykonanie zadania 

„Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych” na kwotę brutto 210 000,00 zł. 

Umowa zakończona i rozliczona. 

5. Podpisano umowę z firma Hydro Lux Paweł Wierzbicki, na modernizację fragmentu 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy szkole w Michałowicach, na kwotę brutto 24 600,00 

zł. Umowa zakończona i rozliczona. 

6. Prace przygotowawcze i nadzór nad robotami brukarskimi na terenie szkoły  

w Michałowicach. 

7. Podpisano umowę z firmą Remondis sp. z o.o. na ułożenie trawnika z rolki przy placu zabaw 

przy szkole w Michałowicach, na kwotę brutto 7 128,00 zł. Umowa zakończona i rozliczona. 

8. Plac zabaw przy szkole w Michałowicach – udział w przygotowaniach zakresu prac 

9. Podpisano umowę z firmą Impuls Wojciech Myśliwiec, na wykonanie i zamontowanie 

barierki blokującej zajście do piwnicy w budynku użyteczności publicznej przy  

ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, na kwotę brutto 959,40 zł. Umowa zrealizowana  

i rozliczona. 

10. Przygotowania do konkursu na opracowanie koncepcji Centrum Inicjatyw Kulturalnych  

w Komorowie. 

11. Podpisano umowę z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich  

w Warszawie, na wykonanie i przeprowadzenie konkursu realizacyjnego na koncepcję 

Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie, na kwotę brutto 60 270,00 zł. Umowa 

zawarta do 05.02.2020 r. 

12. Podpisano umowę z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich  

w Warszawie, na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu realizacyjnego na koncepcję 

przedszkola w Michałowicach, na kwotę brutto 60 270,00 zł. Umowa zawarta do  

23.03.2020 r. 

13. Podpisano zlecenie z firmą Rabek Poż Andrzej Ratyński Poż, ul. Łąki 86, 05-870 Żukówka, 

na wykonanie aneksu do ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej 

budynku świetlicy w miejscowości Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, na kwotę brutto  

8 610,00 zł. Termin wykonania prac 31.12.2019. 

14. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzanego przez OW SARP na koncepcję 

architektoniczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy UG w Regułach ze 
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szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz koncepcję energoefektywnego 

budynku przedszkola – organizacja wystawy pokonkursowej prac oraz dyskusji publicznej. 

15. Przygotowanie materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych. 

16. Przygotowanie materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach. 

17. Przygotowanie materiałów do przebudowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. 

18. Przygotowanie materiałów i zgłoszenie do uzgodnień zewnętrznych Alei Rekreacyjnej  

w Regułach. 

Z zakresu ochrony środowiska: 

1. Podpisano umowę na wykonanie projektów nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na 

terenie gminy, z firmą Miejski Krajobraz Sp. z o.o., ul. Okulickiego 30/23, 05-500 Piaseczno, 

na kwotę brutto 34 317,00 zł. 

2. Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy stanu drzew – pomnika przyrody Alei Marii 

Dąbrowskiej w Komorowie z firmą Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40,  

02-496 Warszawa, na kwotę brutto 55 657,50 zł.  

3. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw 

na terenie gminy, podpisano umowę z firmą DELTA CERT Sp. z o.o.  

ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, 35-606 Rzeszów, na kwotę brutto 66 051,00 zł. 

4. Podpisano umowę na renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku w Opaczy-Kolonii  

z firmą PROSPORTIS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Waryńskiego 9, Warszawa, na kwotę brutto  

54 046,20 zł. 

5. Podpisano umowę na renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku na strefie Rekreacji  

w Regułach z firmą PROSPORTIS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Waryńskiego 9, Warszawa, na 

kwotę brutto 71 635,20 zł. 

6. Wszczęto postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice. 

7. Podpisano umowę na uzupełnienie systemu monitoringu na boisku ORLIK w Sokołowie przy 

ul. Wspólnoty Wiejskiej z firmą HUGO Hubert Kozłowski, Janki, Al. Krakowska 48, 05-090 

Raszyn, na kwotę brutto 14 678,82 zł. 

8. Podpisano umowę na dostawę i montaż dwóch karuzeli talerzowych na place zabaw  

w Opaczy-Kolonii i Michałowicach z firmą DELTA CERT Sp. z o.o. ul. Powstańców 

Listopadowych 29c/7, 35-606 Rzeszów, na kwotę brutto: 12 546,00 zł. 

9. Podpisano umowę na dostawę i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych z firmą 

BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice, na kwotę brutto  

11 451,30 zł. 

10. Podpisano umowę na dostawę i montaż trzech samozamykaczy do furtek i bramy na strefie 

rekreacji w Regułach z firmą WIBRAM Sp. z o.o. sp. k. ul. Szpitalna 44, 05-802 Pruszków, na 

kwotę brutto 9 446,40 zł. 
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Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

1. Podpisano umowy na wykonanie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy - obszaru położonego w centralnej części Reguł (kampus oświatowy), 

obszaru położonego na zakończeniu Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz planu 

mającego na celu umożliwienie rozbudowy świetlicy wiejskiej Sołectwa Komorów. 

Wykonawcą planów jest firma Zbigniew Bronowicki BROL Systemy Przestrzenne  

z Piaseczna.  

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 

zakończeniu Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie został przesłany do opiniowania  

i uzgodnień. Jego wyłożenie do publicznego wglądu planowane jest jeszcze w bieżącym roku.  

3. Pozostałe dwa projekty planów miejscowych są w trakcie opracowywania. 

4. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

dla obszaru nr 1 w Regułach został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  

13 września do 14 października br. Uwagi do niego zbierane będą do 4 listopada, a ich 

rozpatrzenie może potrwać do 25 listopada br. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. W dniu 12.07.2019 r. aktem notarialnym Rep A 12302/2019 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 96/2 o pow. 0,0048 ha, położone  

w obrębie Suchy Las, gmina Michałowice, zajętej pod obiekt kultu religijnego.  

2. W dniu 12.07.2019 r. aktem notarialnym Rep A 12318/2019 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

użytkowania części nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 24/2 o pow. 0,0011 ha, 

położoną w obrębie Reguły, gmina Michałowice, przeznaczoną na zapewnienie widoczności 

na skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. Regulskiej.  

3. W dniu 29.08.2019 r. aktem notarialnym Rep A 15220/2019 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 231/3 o pow. 0,0911 ha, położonej  

w obrębie Sokołów, gmina Michałowice, przeznaczonej pod przebudowę ul. Wspólnoty 

Wiejskiej.  

4. W dniu 29.08.2019 r. aktem notarialnym Rep A 15251/2019 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 437/4, 437/6, 437/8 o łącznej  pow. 

0,0543 ha, położone w obrębie Opacz Kolonia, gmina Michałowice, przeznaczone pod 

poszerzenie ul. Tymiankowej i Centralnej. 

5. W dniach 26.06.2019 do 19.07.2019 została przeprowadzone prace terenowe,  

 związane z ustaleniem i przyjęciem granic nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Pęcice, 

gmina Michałowice w ramach  modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonywanej na 

zlecenie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.  
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Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Aktywne Wakacje na czterech strefach rekreacji – zajęcia rekreacyjne dla dzieci. 

2. Wycieczka rowerowa po gminie z medalistami olimpijskimi Mieczysławem Nowickim  

i Tadeuszem Mytnikiem. 

3. Uroczystości patriotyczne w Pęcicach. 

4. Wykład dr Iwony Rusek i pokaz filmu „Miasto 44” w sali multimedialnej urzędu.  

5. Koncert zespołu „Ludożercy z innej wsi” w sali multimedialnej urzędu. 

6. Dożynki gminne. 

7. Pokazy ułanów 1939 r. w dwóch szkołach. 

8. Koncert zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej na pl. Paderewskiego. 

9. Plenerowy koncert moniuszkowski skrzypaczki Kamili Malik i śpiewaków operowych na 

terenie szkoły w Komorowie. 

10. Warsztaty filozoficzne w sali multimedialnej urzędu – raz w miesiącu począwszy od września. 

11. Biegi przełajowe „Lasy nad Utratą” – półmaraton i bieg na 5 km. 

12. Wydarzenie sportowe Kacpa Challange – spotkania motywacyjne z młodzieżą w trzech 

szkołach i turniej koszykówki. 

 

Został ogłoszony i rozstrzygnięty drugi w 2019 r. konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – 

sporządzono 17 umów dotacyjnych. 

 

Współorganizowano:  

1. Koncert Artura Barcisia w sali multimedialnej urzędu. 

2. Imprezę plenerową „Aktywny Komorów”. 

3. Rajd samochodowy „Tata ma grata”. 

 

Został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych  

i dzieci z roczników 2015 i 2016 – szczepienia powierzono czterem przychodniom z terenu 

gminy. 

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

1. 28 zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym również warsztaty  

i zajęcia cykliczne. 

2. 17 koncertów, przedstawień, teatrzyków oraz pokazów filmowych 

3. 18 zajęć sportowych cyklicznych  

4. 17 dodatkowych działań wspierających organizowane imprezy, zajęcią i pokazy 
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Z zakresu promocji:  

1. Kampania promocyjna związaną z realizacją II etapu budowy parkingu Parkuj i Jedź  

w Regułach - audycje radiowe oraz konferencja prasowa  

2. Konferencja prasowa związana z otrzymaniem unijnego dofinansowania na realizację projektu 

6.gmin pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów 

Parkuj i Jedź” współfinansowanego  z środków UE 

3. Kampania promocyjna „Bądź widoczny – noś odblaski” podczas Pikniku Policyjnego  

w Pruszkowie, Dnia Strażaka oraz Dożynek Gminnych.  

4. Włoska wersja  katalogu Art. Inspiracje 2019 oraz  wykonanie zakładki do książki 

prezentującej gminę Michałowice i miasto Vico nel Lazio w związku z wizytą delegacji  

gminy Michałowice  we włoskim mieście partnerskim.     

5. Druk książki Orlęta Pęcickie, folderu Pećice 44 oraz wykonanie znaczków upamiętniających  

tegoroczny Rajd po Kamienistej Drodze.  

6.  Piłki do koszykówki z logo gminy przekazanie drużynie koszykarskiej, wicemistrzowi Polski 

U-14, wykorzystywane podczas treningów oraz  zawodów i turniejów, w których uczestniczą.   

7. Wystawy fotograficzne mieszkańców gmin w holu urzędu gminy - Gmina okiem drona” oraz  

„Żaglowcem przez Atlantyk”,  a także prac uczniów szkoły z Nowej Wsi – Pęcice 44 oraz  

Stowarzyszenia Przyjazne Jutro „Aktywne kobiety naszego regionu”.   

8. Tablice promujące trasy rekreacyjne w gminie Michałowice „Biegnij – Jedź - Maszeruj” oraz 

oznakowanie tych tras.    

9. Przygotowanie ekspozycji  promocyjnych -  ścianka wystawiennicza gminy Michałowice,  

4 roll- upy  oraz 2 windery.    

10. Artykuły promocyjne gminy, z herbem i nazwą gminy, w tym m.in.  koszulki przygotowane 

na Półmaraton Lasy nad Utratą, koszulki gminne, kamizelki odblaskowe, koszulki Pecice 44 

oraz gadżety promocyjne.  

11. Publikacje prasowe  w lokalnych mediach, Mocne Strony, WPR, Przegląd Regionalny, Głos 

Pruszkowa. 

12. Plakaty, zaproszenia i banery związane z promocją organizowanych przedsięwzięć przez 

gminę.   

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. Podczas wakacji w szkołach była zorganizowane półkolonie dla uczniów naszych szkół. 

Półkolonie trwały od 24 czerwca do 30 sierpnia z przerwą w pierwszej połowie sierpnia.  

W Szkole w Komorowie w każdym turnusie brało udział ok. 15-21 dzieci. W Szkole  

w Michałowicach w każdym turnusie brało udział 11-17 dzieci. W Szkole w Nowej Wsi 

w półkoloniach uczestniczyło 30 dzieci. Podczas półkolonii dzieci uczestniczyły 

w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztatach terapeutycznych, kulinarnych,  

i naukowych, wyjeżdżały na wycieczki – m.in. do parku trampolin na basen i do term 

mszczonowskich. Gmina Michałowice dofinansowała półkolonie w wysokości 66 120 zł, co 

stanowi 73% kosztów ich organizacji. Pozostałą część finansowali rodzice dzieci. 
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2. Przez całe wakacje dwa przedszkola gminne pełniły dyżury. W lipcu pracowało Przedszkole 

w Michałowicach, w sierpniu – w Nowej Wsi. 

3. W lipcu i sierpniu trwała rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie. Była 

bardzo trudna, bo do szkół ponadpodstawowych zdawały 2 roczniki uczniów.  W pierwszym 

terminie do Liceum w Komorowie dokumenty złożyło 324 uczniów do Liceum 4 letniego  

i 250 do Liceum 3 letniego.  Ostatecznie pod koniec sierpnia pozostało 60 uczniów  

w 2 oddziałach 3 letniego LO i 50 uczniów w 2 oddziałach 4 letniego LO. 

4. 23 sierpnia w  Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się zebranie dyrektorów placówek 

oświatowych z Panią Wójt Gminy. Tematem była organizacja nowego roku szkolnego. 

5. 30 sierpnia odbyły się posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia 

egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin zdali wszyscy przystępujący do 

niego nauczyciele – 9 osób. 

6. W sierpniu pracownicy CUW przygotowywali nowe angaże dla wszystkich nauczycieli  

w związku z wprowadzanymi od 1 września podwyżkami wynagrodzeń i dodatków.  

7. W sierpniu również zatrudnia się nowych nauczycieli. W tym roku CUW przygotował umowy 

dla 37 nowych nauczycieli. Przygotowano również 43 umowy dla osób, którym wygasły 

terminowe umowy. 

8. W dniach 28 – 30 sierpnia pracownicy CUW przeprowadzili kontrole BHP we wszystkich 

placówkach oświatowych na terenie Gminy. Skontrolowano także Niepubliczne przedszkola, 

które sprawują opiekę nad kilkorgiem dzieci, które nie dostały się do Przedszkola w 

Michałowicach. Wszystkie placówki były gotowe na przyjęcie  uczniów i spełniały 

wymagania BHP. 

9. 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny. 

10.  9 września w Sochaczewie odbyła się narada dyrektorów szkół z przedstawicielami 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

11.  Od lipca do końca września pracownicy CUW przeprowadzili i rozstrzygnęli 1 przetarg  

i 3 postępowania konkursowe dla szkół i przedszkoli gminnych. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. Lipcu i sierpniu zrealizowano kolonie letnie dla grupy 25 dzieci z terenu Gminy Michałowice 

zakwalifikowanych na wypoczynek letni przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2. w dniach 22.07-31.07 zrealizowano kolonie letnie do Ostrowa dla uczestników Klubu 

Świetliki wzięło udział 33 dzieci. 

3. W lipcu zrealizowano 10 dniowe „Półkolonie z kamerą” dla 25 osobowej grupy młodzieży  

z wykorzystaniem świetlicy w Granicy.  

4. W sierpniu  zrealizowano 10 dniowe „Wehikuł czasu- wędrówki do przeszłości i przyszłości” 

dla 37 osobowej grupy dzieci. Półkolonie wspierało 6 zagranicznych wolontariuszy. 

5. Dla uczestników półkolonii zrealizowano program profilaktyczny „Rufus w opałach-poznaj 

zagrożenia , z którymi możesz spotkać się każdego dnia”. 
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6. W lipcu ramach oferty Placówki Wsparcia Dziennego „Klub Świetliki” odbywały się 2 

tygodniowe zajęcia wakacyjne w Michałowicach i Granicy, 

7. w ramach Klubu Świetliki rozpoczęto realizację zajęć wspomagających naukę, spotkania  

z matematyką, chemią i fizyką, oraz pogotowie lekcyjne realizowane przez wychowawców. 

8. dla rodziców dzieci uczęszczających do „Klubu Świetliki” rozpoczęto kolejny cykl 5 

warsztatów w ramach Akademii Dobrego Rodzica oraz prowadzone było poradnictwo 

psychologiczne i pedagogiczne.  

9. rozpoczęto negocjacje w sprawie 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 

10. przystąpiono do współpracy w ogólnopolskim programie SZLACHETNA PACZKA 

organizowanym przez Stowarzyszenie Przekazano koordynatorowi programu (za pisemną 

zgodą tych osób) zgłoszenia 10 rodzin wymagających wsparcia. 

11. 4 września odbyło się spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące opracowania Polityki 

Senioralnej dla Gminy Michałowice skierowane do byłych radnych, sołtysów  

i przewodniczących osiedli a także emerytowanych pracowników urzędu i przedstawicieli 

organizacji senioralnych Podczas spotkania zadeklarowano gotowość do współpracy nazwaną 

„ Sieć sąsiedzka 60+ Gminy Michałowice” 

12. Od początku września we współpracy z Stowarzyszeniem „Na całe życie” realizowane są 

warsztaty „Bez klapsa” dla rodziców dzieci do 9 roku życia. Czas trwania 6 tygodni , miejsce 

Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90 w Gminnym Centrum Wolontariatu a w dniach 28-29września 

odbył się wyjazd terapeutyczny do Jura Parku. Działania realizowane są ze środków 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

13. W dniu 06 września 2019 roku w Dziennym Domu Senior+ we współpracy z Biblioteką  

Publiczną w Michałowicach odbyło się Narodowe Czytanie 2019.   

14. W ramach oferty Dziennego Domu Senior + w okresie lipiec- wrzesień odbywały się 

cykliczne wyjazdy uczestników na Targowisko Miejskie w Pruszkowie oraz odbyły się dwa 

wydarzenia plenerowe integracyjno-aktywizujące: wyjazd nad Zalew Komorowski oraz 

ognisko na pożegnanie lata.  

15. .Od września w ramach cyklicznej oferty DDS+ została zwiększona liczba godzin  

z dogoterapii oraz uruchomiono zajęcia czytelnicze, prowadzone przez pracownice Biblioteki 

Publicznej w Michałowicach. 

16. W ramach kontynuacji spotkań międzypokoleniowych nawiązano współpracę z przedszkolem 

w Michałowicach oraz Szkołą w Komorowie z oddziałem 6 latków.  

17. Rozpoczęto nabór wniosków w ramach wyróżnień „Wolontariusz roku” 

 

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 
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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 – złożono wniosek końcowy. 

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 trwa 

realizacja projektu oraz sukcesywne rozliczanie finansowe projektu. 

6. 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. Złożono 68 wniosków, podpisano 60 umów o przyznanie 

dotacji, złożono 50 wniosków o rozliczenie dotacji. 

7. 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”. Otrzymano dofinansowanie. Obecnie trwają negocjacje umowne  

z WFOŚiGW. 

8. 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 
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Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020. 

Otrzymano dofinansowanie.  

9. 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” – otrzymano dofinansowanie, obecnie trwa realizacja rzeczowa projektów. 

10. 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. Otrzymano dofinansowanie, obecnie trwa 

realizacja rzeczowa projektu. 

11. 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. Otrzymano 

dofinansowanie. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie. 

12. 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. Przyznano 

dofinansowanie, obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie. 

13. 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”. 

Przyznano dofinansowanie do „Przebudowy ul. Wiejskiej w Regułach”. Obecnie oczekujemy 

na zawarcie umowy o dofinansowanie. Trwa realizacja rzeczowa projektu. Projekt  

pn. „Remont nawierzchni bitumicznej ul. Turystycznej w Komorowie Wsi” został 

umieszczony na liście rezerwowej.  

14. 14 maja 2019 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2019 złożono w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie 

projektów pn. „Zakup specjalistycznego DRONA z czujnikiem jakości powietrza” oraz 

„Budowa sieci czujników do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM2.5, PM10 w Gminie 

Michałowice”. Przyznano dofinansowanie, obecnie trwa realizacja rzeczowa projektów. 

15. 12 maja 2019 r. złożono w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 

MAZOWSZE 2019 wnioski o dofinansowanie projektów pn. „Zakup mobilnego rębaka do 

drewna” – ROD Komorów, „Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci 

wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej” – ROD Michałki oraz „Montaż 
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monitoringu ogrodu” – ROD Granica. Przyznano dofinansowanie, obecnie trwa realizacja 

rzeczowa projektów. 

16. 27 maja 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu  

pn. „Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby 

Centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej”. Przyznano 

dofinansowanie, obecnie trwa realizacja rzeczowa projektów. 

17. Otrzymano dofinansowanie do projektu LGD „Riksza jako okno na świat dla osób starszych  

i samotnych”, którego Gmina Michałowice będzie partnerem. Obecnie trwa przygotowanie 

stosownych porozumień partnerskich. 

 

 

 

 

 


