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Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Michałowice  
za okres od 22.11.2018 r.  do 28.02.2019 r. 

 
 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 
 
 

1. Podpisano umowę na odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu gminy 
Michałowice, z Panem Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot” 
z siedzibą Budy – Grzybek, ul. Potockiego 137, na kwotę brutto 42 066 zł. 

2. Podpisano umowę na przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska w Milanówku,  
z Fundacją im. 120 – lecia T.O.Z. z siedzibą w Warszawie przy ul. Podkowińskiej 
2, na kwotę brutto 68 880 zł. 

3. Podpisano umowę na usługi weterynaryjne zwierząt z terenu gminy Michałowice, z Panią 
Martą Ambroziak-Doğru prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PUPIL Usługi 
Weterynaryjne Marta Ambroziak-Doğru z siedzibą przy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki 
5A, 05-820 Piastów na kwotę brutto 39 960 zł. 

4. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na roboty porządkowe na terenie Gminy. 
Podpisano umowę z firmą Fagus Sp. z o.o. z siedzibą w przy Al. Krakowskiej 110/114, 
00-971 Warszawa, na kwotę brutto 763 893,60 zł. 

5. Podpisano umowę na ustawienie i obsługę 13 kabin sanitarnych na terenie gminy 
Michałowice, z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 29,  
03-044 Warszawa na kwotę brutto 43 000 zł. 

6. Ogłoszono postępowanie na roboty porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw  
7. Ogłoszono postępowanie na wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy  

i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody. 
8. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie uzupełniające na „Remont chodników, wjazdów  

i parkingów na terenie gminy”. Podpisano umowę z firmą „Zakład usług 
wielobranżowych Katarzyna Bartczak” z siedzibą 05-830 Nadarzyn, Stara Wieś  
ul. Grodziska 21 na kwotę brutto 165 888,14 zł. 

9. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie uzupełniające na „Czyszczenie kanalizacji 
deszczowej i wpustów ulicznych”. Podpisano umowę z firmą „Usługi asenizacyjne Leon 
Szeląg” z siedzibą 05-090 Raszyn ul. Słowikowskiego 62A, na kwotę brutto 64 264,45 zł. 

10. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie uzupełniające na „Zimowe utrzymanie 
chodników dla części I”. Podpisano umowę z firmą „Zakład usług wielobranżowych 
Jolanta Generalczyk” z siedzibą 05-805 Otrębusy ul. Wiejska 13 na kwotę brutto 
106 920,00 zł. 

11. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie uzupełniające na „Zimowe utrzymanie 
chodników dla części II”. Podpisano umowę z firmą „Zakład usług wielobranżowych 
Jolanta Generalczyk” z siedzibą 05-805 Otrębusy ul. Wiejska 13 na kwotę brutto  
102 060,00 zł. 

12. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie uzupełniające na „Zimowe utrzymanie 
chodników dla części III”. Podpisano umowę z firmą „JUKOMEX Krzysztof Juczewski” 
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z siedzibą   05-090 Raszyn ul. Stawowa 4, Nowe Grocholice, na kwotę brutto  
79 488,00 zł. 

13. Wszczęto postępowanie na „Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego  
i poziomego”. 

14. Wszczęto postępowanie i podpisano  umowy na odbiór ścieków z terenu gminy 
Michałowice, dostawę wody do następujących punktów: ul. Raszyńska 34 – Michałowice, 
ul. Łąkowa 18 – Opacz-Kolonia, ul. 11 Listopada – Michałowice, ul. Polna – Opacz-
Kolonia, ul. Orzeszkowej – Reguły oraz na odbiór ścieków i dostawę wody na potrzeby 
osiedl Agricola – ul. Armii Krajowej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów  
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A na łączną kwotę 4 861 000,00 zł brutto. 

15. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie oraz podpisano umowę na konserwację 
przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 
z konsorcjum: Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg i Pan Marek Juchniewicz na kwotę  
717 850,38 zł brutto. 

16. Wszczęto postępowanie na „Równanie i profilowanie dróg”.  
17. Wszczęto postępowanie na „Modernizację oświetlenia ulicznego oraz wymianę szaf 

sterujących, wymianę, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymianę i remont linii 
i słupów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice”.  

18. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na roboty porządkowe na strefach rekreacji  
i placach zabaw, z firmą INTATTO Michał Grelus z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Żeromskiego 27 na kwotę brutto: 156 988,92 zł. 
 

Z zakresu Inwestycji i Remontów: 
1. Podpisano umowę na: przebudowę ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - firma Usługi 

Brukarskie Budowa Dróg Król Józef Zbigniew z Opaczy-Kolonii za 846.240 zł. 
 

2. Unieważniono postępowanie na: budowę budynku socjalnego przy ul. Sieradzkiej  
w Komorowie.  
 
 

3. Wszczęto postępowania przetargowe na: 
1) przebudowę ul. Ceglanej w Komorowie – etap I, 
2) przebudowę ul. Calineczki w Regułach, 
3) budowę pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach, 
4) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piachy w Pęcicach. 
 

4. Zakończono: 
1) przebudowę ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy  

ul. Spacerowej w Nowej Wsi, 
2) przebudowę ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy, 
3) budowę chodnika wraz z przebudową wodociągu w ul. Parkowej na odcinku od  

ul. Sokołowskiej w Pęcicach do ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie, 
4) budowę strefy rekreacji w ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz  

z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu, 
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5) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Torfowej i Jarzębinowej  
w Regułach 

6) budowę sieci wodociągowej Pęcice–Ogród, 
7) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Czeremchy w Granicy, 
8) budowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej, 
9) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi, 
10) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi, 
11) budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” oraz „Budowa odcinków sieci 

kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach 
ubiegłych, 

12) zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową  
i Rumuńską w Michałowicach, 

13) przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora, 
14) modernizację infrastruktury zewnętrznej na terenie szkoły w Komorowie. 

 
 
Z zakresu geodezji i rolnictwa: 
 

1. W dniu 11.12.2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 36365/2018 przed notariuszem 
Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice zbyła 
prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie ul. Andersa 29 m 302 
wraz z prawami związanymi. 

2. W dniu 11.12.2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 16372/2018 przed notariuszem 
Henrykiem Żuczkiem w Pruszkowie w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina 
Michałowice, zbyła prawo własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 166/6  
o pow. 0,0082 ha, 211/1 o pow. 0,0256 ha położone w obrębie Sokołów oraz działkę ewid. 
351/3 o pow. 0,0105 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Pęcice na rzecz Powiatu 
Pruszkowskiego.   

3. W dniu 11.12.2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 16383/2018 przed notariuszem 
Łukaszem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice, nabyła 
prawo własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 220/11, 220/15, 220/29  
o łącznej pow. 0,4039 ha, położone w obrębie Opacz-Kolonia, gmina Michałowice.  

4. W dniu 14.12.2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa  
z wniosku Gminy Michałowice przeciwko Orange Polska S.A o zawezwanie do próby 
ugodowej w związku z bezumownym korzystaniem z nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Michałowice. Sprawa została odroczona do dnia 27.03.2019 r. 

5. W dniu 18.12.2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 7098/2018 przed notariuszem Arturem 
Janikiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice, nabyła prawo 
własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 
393/12, 395/3, 395/12 o łącznej pow. 0,3834 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Nowa 
Wieś, gmina Michałowice.   

6. W dniu 16.01.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa  
z wniosku Gminy Michałowice o zasiedzenie działek ewid. Nr 57 i 78 o łącznej pow. 
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0,4596 ha,  położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły.  Sprawa została zakończona,  
a wniosek oddalony. 

7. W dniu 13.02.2019 r. aktem notarialnym Rep. A 2398/2019 przed notariuszem Henrykiem 
Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice, nabyła prawo 
własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 115/14 o pow. 0,0498 ha, położone 
w obrębie Komorów-Wieś, gmina Michałowice.  

 
 
Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 
 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Długa” w Granicy został 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 19 listopada 
2018 r. pod pozycją 11155 w wersji przesłanej Wojewodzie (bez żadnych rozstrzygnięć 
nadzorczych). 

2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał do dnia 28.02.br.  
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. Pod koniec lutego br. Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi zażądał od gminy uzupełnień i uaktualnienia danych do wniosku o zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do mpzp obszaru „Sokołów, 
Suchy Las”. Jednocześnie poinformował o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji do 
końca sierpnia 2019 r. W sprawie mpzp „Pęcice, Sokołów” nic się nie zmieniło, choć 
upłynął już termin określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3. Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Michałowice w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Dworcowa" 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 5 marca 
2019 r. bez żadnych rozstrzygnięć nadzorczych. Plan miejscowy wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty opublikowania, czyli 19 marca br. 

 
 
Z zakresu kultury, sportu i zdrowia:  
 
Zorganizowano:  
1. Koncert Bogusława Morki z zespołem 16 grudnia 2018 r. w sali multimedialnej Urzędu 

Gminy Michałowice 
2. Turniej Mazovia CUP w koszykówce chłopców starszych – przeniesiony na luty ze 

względu na żałobę narodową  
 
Udzielono dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie: udzielono 7 dotacji (1 z dziedziny kultury, 6 sportu) 
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Współorganizowano z organizacją pozarządową koncert Anny Sroki-Hryń 2 grudnia 2018 r.  
w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 
 
Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

• 32 zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych)  
• 9 spotkań świątecznych w sołectwach i osiedlach  
• 18 koncertów, przedstawień i zabaw w świetlicach  
• 9 przedstawień dla dzieci i dorosłych 
• 26 cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców  
• 2 turnieje gier planszowych  
• 9 wyjazdów dla mieszkańców gminy 

 
Zakończono i rozliczono akcję szczepień przeciwko grypie 

 
 
Z zakresu gminnej oświaty: 

1. 27 listopada dyrektorzy gminnych szkół uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty zorganizowanym w Żyrardowie. Na spotkaniu 
omawiano zmiany w przepisach dotyczących organizacji szkół oraz pragmatyki 
zawodowej nauczycieli. 

2. W grudniu we wszystkich szkołach organizowane były spotkania wigilijne i jasełka. 
W Przedszkolu w Michałowicach jak co roku w jasełkach brali udział rodzice dzieci 
i nauczyciele. 

3. Szkoła w Komorowie i Szkoła w Nowej Wsi wzięła udział w 27 Finale WOŚP, który 
odbył się 13 stycznia 2018 r. Zebrano rekordową sumę pieniędzy dla Orkiestry –  
w Nowej Wsi było to 89 523 zł, w Komorowie ponad 70 000 zł. 

4. 10 stycznia w Sali multimedialnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne 
Pani Wójt z rodzicami dzieci z Przedszkola w Michałowicach. Podczas spotkania 
dyskutowano nad koncepcją budowy przedszkola w różnych lokalizacjach –  
w Regułach lub w Michałowicach. Rodzice zdecydowali, że korzystniejsze będzie 
rozpoczęcie procedury inwestycyjnej dla nowego Przedszkola w Regułach. 

5. 15 stycznia Centrum Usług Wspólnych zorganizowało spotkanie robocze Komisji 
Socjalnych z placówek oświatowych, na którym uzgadniano zapisy regulaminów 
zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.  

6. W styczniu rozpoczęto procedury niezbędne do ogłoszenia rekrutacji do szkół  
i przedszkoli. Zostały przygotowane zasady, ogłoszono zarządzenia zawierające 
terminy i wzory wniosków rekrutacyjnych. Rekrutacja została ogłoszona 30 stycznia. 

7. 24 stycznia w Urzędzie Gminy pracownicy CUW zorganizowali spotkanie w sprawie 
realizacji projektu edukacyjnego pn. „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt będzie realizowany przez Politechnikę Warszawską w wybranych 4 
klasach naszych szkół. Program uczestnictwa składa się z dwóch części. 
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Pierwszą z nich jest indywidualne rozwiązywanie zadań matematycznych na 
przygotowanej platformie e-learningowej. W jej ramach zostaną udostępnione 
moduły, składające się z zadań o różnym poziomie trudności. Najbardziej 
aktywni uczniowie zostaną zaproszeni do drugiej części projektu - warsztatów 
na Politechnice Warszawskiej z różnych dziedzin nauki. W spotkaniu wzięła 
udział Pani Wójt, dyrektorzy szkół, nauczyciele matematyki oraz 
przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i CUW. Realizacja projektu 
rozpocznie się w marcu br. 

8. Styczeń był miesiącem dokonywania sprawozdań z realizacji programów rządowych 
typu Wyprawka szkolna, darmowe podręczniki, dotacje na stypendia dla uczniów, 
dotacja na wychowanie przedszkolne. Wszystkie rozliczenia prowadził CUW. 

9. W styczniu, po uchwaleniu budżetu gminy, została przeliczona dotacja dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Podstawowa 
kwota dotacji  w 2019 r. wynosi 1003,36 zł miesięcznie. 

10. 28 stycznia uczniowie naszych szkół rozpoczęli ferie zimowe. We wszystkich 
szkołach podczas ferii odbywały się zajęcia dla dzieci, które nie wyjechały na 
odpoczynek. Były to zajęcia i zawody sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, 
warsztaty naukowe i zajęcia przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty  
i gimnazjalnego. Uczniowie wrócili do szkół 11 lutego br. 

11. 19 lutego br. w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Centrum 
Usług Wspólnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, 
dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli oraz niektórych zagadnień z zakresu 
pragmatyki zawodowej nauczycieli. Szkolenie było prowadzone przez Panią Elżbietę 
Rabendę – szkoleniowca z wieloletnim doświadczeniem i eksperta MEN. 

12. Pracownicy CUW przeprowadzili i rozstrzygnęli 7 przetargów w tym dwukrotnie 
przeprowadzono negocjacje. Postępowania prowadzone na: 

• zakup gazu dla wszystkich jednostek gminy,  
• dowóz dzieci do szkół w grudniu, 
• dowóz dzieci do szkół w m-cach I – VI 2019r. 
• żywność dla przedszkoli, 
• żywność dla przedszkoli w zakresie nierozstrzygniętym, 
• dystrybucję prądu dla szkół i przedszkoli.  

13. Pracownicy CUW również przeprowadzili i rozstrzygnęli 8 postępowań 
konkursowych dla szkół i przedszkoli gminnych na: 

• zakup tonerów do drukarek, 
• zakup materiałów biurowych, 
• zakup środków czystości, 
• zakup wyposażenia pracowni chemicznej dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego 

w   Nowej Wsi, 
• wywóz śmieci, 
• zakup i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Szkoły w Komorowie, 
• przewóz dzieci na basen, 
• użyczenie kserokopiarek. 
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Zakresu pomocy społecznej: 
 
1. W dniu 28 grudnia 2018 został złożony projekt „Michałowice bez przemocy” w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019, projekt 
współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (oczekujemy 
na wyniki). 

2. W grudniu 2018 rozpoczęto realizację programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Seniorzy 
mogą składać wnioski o wydanie karty w siedzibie GOPS w pok.7. „Ogólnopolska Karta 
Seniora” to program prowadzony przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie. 

3. W dniu 7 grudnia, z okazji Mikołajek wzorem roku ubiegłego, dwudziestka dzieci na 
zaproszenie restauracji „Si” przy ul. Marszałkowskiej 115 uczestniczyła w mikołajkowym 
obiedzie. 

4. W dniach 7-17 grudnia 2018 odbyła się akcja „Podziel się z sąsiadem” Łącznie zebrano 
około 700 kilogramów artykułów spożywczych z których wolontariusze przygotowali 58 
paczek. Akcja w ramach współpracy z ZHP Pruszków. 

5. W dniu 15 grudnia 2018 odbyła się „Mikołajkowa niespodzianka” w której udział wzięło 
ok. 120 dzieci. 

6. Zrealizowano warsztaty dla rodziców i wychowawców: „Jak mówić aby dzieci słuchały, 
jak słuchać aby dzieci mówiły”. 

7. Zrealizowano szkolenie dla wolontariuszy „Kurs dekoracji balonowych I stopnia”; 
8. Zrealizowano następujące programy profilaktyczne w szkołach: „Dopalacze vs życie. 

Wybór należy do Ciebie”, „Sieciowa zagroda. Profilaktyka cyberprzemocy dla 
najmłodszych”, „ABC używek. Szkolenie z zakresu wiedzy na temat substancji 
psychoaktywnych”; „Akademia bezpiecznego człowieka” dla uczniów klas I Liceum 
Ogólnokształcącego; „Odczuwaj, Ufaj, Mów” Zachowanie impulsywne - rodzaje, 
przeciwdziałanie, profilaktyka”, „Definitywnie nie! Profilaktyka uzależnień od środków 
psychoaktywnych” dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, „Nałogi XXI wieku. 
Profilaktyka uzależnień behawioralnych” dla uczniów klas III gimnazjum, Emocje? 
Znam, nazywam, rozpoznaję, warsztaty na temat świadomości emocjonalnej z elementami 
dobrego wychowania i integracji zespołu klasowego. Program profilaktyki agresji  
i przemocy w szkole” 

9. 8.12.2018 zrealizowano szkolenia wczesnej profilaktyki „Cukierki” dla nauczycieli; 
10. W dniu 8 grudnia 2018 r. odbył się Gminny Dzień Wolontariusza, podczas którego 

wręczono 32 wyróżnienia indywidualne oraz 5 wyróżnień grupowych. Wolontariusze  
i grupy wolontariuszy zostali zgłoszeni przez 15 instytucji działających na terenie Gminy 
Michałowice. Podczas wydarzenia wręczono także podziękowania dla przedsiębiorców 
wspierających projekty społeczne m.in. akcję "Podziel się z sąsiadem" oraz "Mikołajkową 
Niespodziankę”. 

11. Realizowano projekt pn. „Klub Świetliki” odbywały się zajęcia z wychowawcami w tym 
3 spotkania w ramach animacji podwórkowych. Realizowano: pogotowie lekcyjne 
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prowadzone przez wychowawców i wolontariuszy, 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) odbyło się spotkanie z kulturą  
i sztuką – w formie wycieczki do muzeum POLIN. W ramach projektu odbywało się 
również grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i rodziców, jedno 
spotkanie w ramach Akademii Dobrego Rodzica oraz jednodniowa wycieczka rodzinna 
oraz spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców. 

12. 02.01.2019r. podpisano umowy na świadczenie poradnictwa specjalistycznego 
świadczonego w PIK ze specjalistami; 

13. 17.01.2019r. podpisano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie na  realizację ponadpodstawowego programu terapii 
dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych „Grupa Rozwoju 
Osobistego”; 

14. 17.01.2019r. podpisano umowę  z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia  
w Pruszkowie na prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz  
prowadzenie treningu konstruktywnych zachowań abstynenckich. 

15. Od stycznia rozpoczęto rekrutację do dziennego Domu Senior+ w Komorowie przy  
ul. Ceglanej. Dom przeznaczony dla mieszkańców Gminy Michałowice, nieaktywnych 
zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb życiowych. Dom ma zapewnić wsparcie 30 seniorom przez 8 godzin dziennie od 
poniedziałku do piątku. 

16. Od stycznia 2019 w Punkcie Poradnictwa w Opaczy Kolonii, można korzystać  
z poradnictwa prawnego realizowanego przez powiat oraz poradnictwa specjalistycznego 
realizowanego przez gminę w tym: psychologicznego przeznaczonego dla dzieci  
i młodzieży w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą.  

17. W dniu 14 lutego uzyskano informację o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert  
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Oferta Gminy Michałowice została 
zamieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. 

18. 28 lutego złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „wdrożenie usprawnień 
organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020, 
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

 
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 
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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”) - becnie trwa 
rozliczenie końcowe projektu. 

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. W dniu 21 sierpnia br. zawarto Umowę o dofinansowanie 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 - obecnie trwa rzeczowa 
realizacja projektu. 

5. Rozliczono rzeczowo i finansowo projekt pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowych  
w ul. Parkowej w gminie Michałowice – etap II” dofinansowany ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. 

6. Rozliczono rzeczowo i finansowo projekt pn. „Budowa boiska sportowego do siatkówki  
w Suchym Lesie” dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. 

7. Rozliczono rzeczowo i finansowo projektu pn. „Zakup instrumentów muzycznych, 
elementów scenicznych oraz inscenizacyjnych na potrzeby rozwoju lokalnej kultury 
Sołectwa Opacz-Kolonia” dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego  
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. 

8. Przystąpiono do realizacji 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: zakupiono sprzęt komputerowy, 
przeprowadzono proces rekrutacji uczestników działań szkoleniowych, prowadzone są 
warsztaty szkoleniowe.  

9. Zakończono edycję 2018 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, 
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polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe 
(proekologiczne).  Podpisano 44 umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji na wymianę 
pieców węglowych na gazowe. Pozytywnie rozliczono 41 złożonych wniosków  
o rozliczenie dotacji. 

10. W dniu 18 grudnia 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie złożono wniosek 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. 
Obecnie trwa ocena formalna złożonego projektu. 

11. W dniu 15 stycznia 2019 roku złożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim  
w Warszawie wniosek 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”. Obecnie trwa ocena formalna złożonego projektu. 

12. W dniu 1 lutego 2019 roku rozpoczęto 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. 

13. W dniu 04.02.2019 r. złożono w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wniosek 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. 
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