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Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy  

za okres od 19.10.2022 r. do 18.11.2022 r. 

  

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Wszczęto postepowanie na wymianę zasuw i hydrantów oraz inne prace na sieci 

wodociągowej. https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-

sektorowe/zp2712632022,p472953730 

2. Rozstrzygnięto postępowanie na rozbudowę i remont urządzeń odwadniających na 

terenie Gminy Michałowice. https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-

ponizej-130000/zp2712622022,p132356029  

3. Wszczęto postępowanie na zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek 

rowerowych. https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711712022,p376527505  

4. Rozstrzygnięto postępowanie na remont ul. Dzikiej w Pęcicach Małych. 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711682022,p213727627  

5. Rozstrzygnięto postępowanie na remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami 

typu JOMB. https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711602022,p1433159190  

6. Rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej: 

1) Budowy chodnika w ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Leśnej 

do ul. Marii Konopnickiej  

2) Rozbudowy ul. Piachy na odcinku od ul. Parkowej do ul.  Sokołowskiej  

3) Przebudowy ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem  

4) Przebudowy ul. Norwida w Komorowie Wsi 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711692022,p1437664229 

7. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę z firmą BUDWEX na kwotę  

811 359,61 zł. brutto na rozbudowę oświetlenia ulicznego: 

1) Nowa Wieś ul. Polnych Maków i Wandy, Reguły ścieżka rowerowa wzdłuż torów 

kolejki WKD na odc. od Al. Powstańców Warszawy do ul. Zielonej, 

2) Wymiana punktów świetlnych z sodowych na led 162 szt. 

3) usunięcie uszkodzonych kabli zasilających i likwidacja tymczasowych przewieszek 

na terenie osiedla Ostoja w Komorowie  https://bip.michalowice.pl/zamowienia-

publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711582022,p1167009271 

8.  Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę z firmą VOLTE Sp. z o o na kwotę 

46 740,00 zł. brutto na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 

przewodów nieizolowanych na przewód izolowany w Komorowie na ulicach Lipowa, 

Klonowa, Żwirowa, Ceglana, Kolejowa i Żabia. 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-

130000/zp27812662022,p891392058 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-sektorowe/zp2712632022,p472953730
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-sektorowe/zp2712632022,p472953730
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp2712622022,p132356029
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp2712622022,p132356029
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711712022,p376527505
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711712022,p376527505
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711682022,p213727627
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711682022,p213727627
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711602022,p1433159190
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711602022,p1433159190
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711692022,p1437664229
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711692022,p1437664229
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711582022,p1167009271
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711582022,p1167009271
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp27812662022,p891392058
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/zp-ponizej-130000/zp27812662022,p891392058
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9. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę z firmą ZUTBiP. “MARGOT” 

Małgorzata Szymańska w spadku na kwotę 913 153,41 zł brutto na Przebudowę ulicy 

Niezapominajki w Nowej Wsi. https://bip.michalowice.pl/zamowienia-

publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711642022,p1252233983 

10. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę z firmą GRANAR Sp. z o.o. na 

kwotę 2 658 604,04 zł brutto na Rozbudowę ulicy Skowronków w Pęcicach Małych 

wraz z odwodnieniem. https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

przetargow/zp2711632022,p1908418427 

 

Z zakresu inwestycji i remontów:  

1. Podpisano zlecenie z firmą Łukasz Podkański Serwis Urządzeń Gazowych,  

ul. Warszawska 36 lok.36, 05-806 Granica na kwotę brutto 2 160,00 zł – Na 

wykonanie przeglądu kotłów gazowych w 8 lokalach w budynku komunalnym przy  

ul. Mazurskiej 67 w Komorowie. 

2. Podpisano zlecenie z firmą ARIA Bieliński Krzysztof, ul. Ogińskiego 26 lok.24, 05-820 

Piastów na kwotę brutto 880,00 zł na usunięcie usterek stwierdzonych podczas 

przeglądów pieców gazowych w Opaczy-Kolonii w budynku przy ul. Łąkowej 18 lok. 1 

oraz w budynku przy ul. Ryżowej 90. 

3. Podpisano umowę z firmą KOBUS Filip Czajka, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 20a lok.41, 

01-471 Warszawa na kwotę brutto 9 471,00 zł na przeprowadzenie okresowych 

kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących w zasobie gminy 

Michałowice. 

4. Podpisano Aneks nr 8 do umowy IR/235/2021 firmą ARBUD Investment Sp. z o.o.,  

ul. Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom, na kwotę brutto 47 630,29 zł  

Rozbudowa i przebudowa Sali gimnastycznej w szkole w Michałowicach (dodatkowe 

panele akustyczne i dodatkowe wyposażenie). 

5. Podpisano Aneks nr 2 do umowy UG.IR.142/2022 z firmą RENAL BUD- Adam Cebula, 

Bieniewice, ul. Błońska 25 A, 05-870 Bieniewice na kwotę brutto 162 043,28 zł  

Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania. 

6. Nadzór i koordynacja nad realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych takich jak: 

1) budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu 

https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-

nowej-swietlicy-w-pecicach,p324531165 

2) rozbudowa hali sportowej przy szkole w Michałowicach 

https://www.facebook.com/UGMichalowice/posts/pfbid0GX44L4pj8UeBAbQdhU

pwE5ubno85N33V98n8SkHGFYbnbEB4juQBRn44uAQYP6aDl 

3) budowa przedszkola w Regułach 

https://www.facebook.com/malgorzata.pachecka.pg/posts/pfbid0T72sthanGHuj

uSeCXCxy9ujTzv7cwNABejmQe3xuUxhjWNnzwFuYXUNJDfFWvhcRl 

 

 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711642022,p1252233983
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711642022,p1252233983
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711632022,p1908418427
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711632022,p1908418427
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-nowej-swietlicy-w-pecicach,p324531165
https://www.michalowice.pl/inwestycje-gminne/w-trakcie-realizacji/budowa-nowej-swietlicy-w-pecicach,p324531165
https://www.facebook.com/UGMichalowice/posts/pfbid0GX44L4pj8UeBAbQdhUpwE5ubno85N33V98n8SkHGFYbnbEB4juQBRn44uAQYP6aDl
https://www.facebook.com/UGMichalowice/posts/pfbid0GX44L4pj8UeBAbQdhUpwE5ubno85N33V98n8SkHGFYbnbEB4juQBRn44uAQYP6aDl
https://www.facebook.com/malgorzata.pachecka.pg/posts/pfbid0T72sthanGHujuSeCXCxy9ujTzv7cwNABejmQe3xuUxhjWNnzwFuYXUNJDfFWvhcRl
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Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. MPZP „Wesoła – cz. 2” po uchwaleniu przygotowano i wysłano dokumentację 

planistyczną do Urzędu Wojewódzkiego. 

2. Zmiana MPZP tzw. „Centrum-Reguły” po uchwaleniu przygotowano i wysłano 

dokumentację planistyczną do Urzędu Wojewódzkiego. 

3. MPZP „Wacława” (Sokołów): trwa wyłożenie projektu planu. 

https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-

przestrzennego-plany-w-trak?more=1672852257 

4. MPZP „Słoneczna” (Reguły): trwa wyłożenie projektu planu. 

https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-

przestrzennego-plany-w-trak?more=585193644 

5. MPZP „Kasztanowa cz. A” tzw. „Agrykola” (Pęcice): rozpatrzono złożone uwagi, trwają 

prace nad zmianami w projekcie planu. 

https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1165/Zarz%C4%8

5dzenie-271_2022 

6. MPZP „Szczęśliwa”, "Graniczna", "Pruszkowska cz. 2" i "Pruszkowska cz. 3" wysłano do 

uzgodnień do Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

7. MPZP “Regulska” (Reguły): wpływają opinie i uzgodnienia od określonych w ustawie 

organów. 

8. MPZP dla obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD (Reguły): 

przygotowano projekt planu wraz z dokumentami towarzyszącymi; wysłano do 

uzgodnień i zaopiniowania do określonych w ustawie organów. 

9. Przygotowano analizę sytuacji planistycznej dla wniosku o zmianę MPZP w celu 

ulokowania nowej stacji paliw na rogu Al. Jerozolimskich i ul. Bodycha, a następnie 

przekazano ją Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w celu wyrażenia opinii na 

temat zmiany MPZP. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa: 

1. W dniu 20.10.2022 r. aktem notarialnym Rep A 3627/2022 przed notariuszem Łukaszem 

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

nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczone w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka ewid. 507 o powierzchni 0,1273 ha, położone w obrębie ewid. 

Komorów-Wieś, gmina Michałowice.  

2. W dniu 02.11.2022 r. aktem notarialnym Rep A 4542/2022 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła 

nieruchomość gruntową przeznaczoną na poszerzenie gminnej drogi publicznej 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 196/3 o powierzchni 

0,0642 ha, położoną w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, gmina Michałowice.  

3. W dniu 08.11.2022 r. aktem notarialnym Rep A 4985/2022 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła 

https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak?more=1672852257
https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak?more=1672852257
https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak?more=585193644
https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak?more=585193644
https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1165/Zarz%C4%85dzenie-271_2022
https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1165/Zarz%C4%85dzenie-271_2022
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nieruchomość gruntową stanowiącą część drogi wewnętrznej ul. Kamień Polny, 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 101/15 o powierzchni 

0,1515 ha, położoną w obrębie ewid. Pęcice Małe, gmina Michałowice.  

4.  W dniu 08.11.2022 r. aktem notarialnym Rep A 4994/2022 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła udział 4/16  

w nieruchomości gruntowej stanowiącej część drogi wewnętrznej ul. Kamień Polny, 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 99/39 o powierzchni 

0,1512 ha, położoną w obrębie ewid. Pęcice Małe, gmina Michałowice.  

5. W dniu 08.11.2022 r. aktem notarialnym Rep A 5006/2022 przed notariuszem Łukaszem 

Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła 

nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka  

ewid. 403/2 o powierzchni 0,1057 ha, położoną w obrębie ewid. Komorów-Wieś, gmina 

Michałowice.  

6. W dniu 15.11.2022 r. aktami notarialnymi Rep A 5483/2022, 5489/2022, przed 

notariuszem Łukaszem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina 

Michałowice ustanowiła, na rzecz PGE Dystrybucja S.A., służebności przesyłu, na czas 

nieoznaczony, dla urządzeń energetycznych w nieruchomościach gminnych.  

7. W dniu 15.11.2022 r. aktem notarialnym Rep A 5505/2022, przed notariuszem Joanną 

Chołą w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła nieruchomość 

gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 601/1  

o powierzchni 0,0430 ha, położoną w obrębie ewid. Nowa Wieś, gmina Michałowice  

8. Podpisano 5 umów dzierżawy świetlic. 

9. Podpisano jedną umowę najmu na okres do 9 miesięcy 

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

1. 11 Listopada organizacja uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości  

w Michałowicach na terenie kościoła parafialnego i w Komorowie na placu 

Paderewskiego. 

2. 23 listopada na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 

zorganizowano Koncert muzyki poważnej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022  

wystąpi duet fortepianowy "Ravel Piano Duo" w składzie Agnieszka Kozło i Katarzyna 

Sokołowska. 

3. 15 listopada Uroczyste Otwarcie Hali sportowej w Michałowicach. 

4. 15 i 17 listopada zorganizowano dla seniorów „Fajfy Michałowickie” w ramach Programu 

Polityki Senioralnej (ostatnie spotkanie odbędzie się 22 listopada) 

5. 20 listopada na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 

zorganizowano Koncert muzyki poważnej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022  Jakub 

Jakowicz (skrzypce) i Łukasz Chrzęszczyk (fortepian). 

6. Realizacja umów cyklicznych w ramach Programu Polityki Senioralnej pn. „Aktywny 

Senior” - świetlica w Regułach, świetlica w Suchym Lesie, Strefa Rekreacji w Nowej Wsi, 

Nordic Walking. 
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7. Realizacja umów cyklicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego – Kurs języka włoskiego 

dla poczatkujących, warsztaty bębniarskie, warsztaty śpiewu – edycja jesienna 

8. Realizacja umów na zajęcia cykliczne dla mieszkańców: biegowe dla początkujących oraz 

biegowe dla zaawansowanych z elementami treningu siłowego. 

9. Realizacja umowy na zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci w Nowej Wsi. 

10. Realizacja porozumienia z Gminą Miasto Pruszków MKP KAPRY dotyczącego 50% rabatu 

dla osób posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice. 

11. Zgłoszenie gminy do udziału w konkursie pn. „Sportowa Seniorska Gmina Roku”. 

12. 20-lecie współpracy gminy Michałowice z partnerską gminą włoską Vico nel Lazio. 

13. Realizacja przez przychodnie szczepień profilaktycznych przeciw grypie na rok 2022 

realizowanego w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-

2024. 

14. 28 października zakończono konsultacje z działającymi na terenie Gminy Michałowice 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu uzyskania uwag do projektu 

„Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.” (14.10-28.10) – 

nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały. 

15. Patronaty: 

1) Patronatem nad niepodległościowym turniejem piłki nożnej o Puchar Wójt Gminy 

Michałowice, boisko Orlik w Sokołowie – 6 listopada 2022 r. 

2) Patronat nad I Gminnym Konkursem Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych ZSO  

w Komorowie – 18 stycznia 2022 r. 

3) Patronat nad Gminnym Konkursem Artystycznym dla uczniów klas IV-VIII ZSP  

w Nowej Wsi – 3 grudnia 2022 r. 

4) Patronat nad uroczystym otwarciem hali sportowej w szkole w Michałowicach –  

15-16 listopada 2022 r. 

5) Patronat nad turniejem piłkarskim „Mikołajki z Komorowem” FC Komorów –  

4 grudnia 2022 r. 

16. Udzielone dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” na realizację zadania 

publicznego pt. „WYBIERAJ ZDROWIE” – 10 000,00 zł; 

2) Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja 

cyklu spotkań Współpraca międzynarodowa w obszarze kultury – nowe perspektywy” 

– 10 000,00 zł; 

3) Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja 

wystawy z okazji jubileuszu współpracy gmin partnerskich Michałowice i Vico nel 

Lazio” – 10 000,00 zł 
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4) Koło Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” na realizację zadania publicznego pt. 

„Pozytywna dyscyplina – cykl warsztatów dla nauczycieli ze szkoły na terenie Gminy 

Michałowice” – 9 985,00 zł 

 

Z zakresu oświaty:  

1. 20 i 27 października dyrektorzy placówek oświatowych oraz pracownicy CUW i Urzędu 

Gminy wzięli udział w spotkaniu zespołu zajmującego się problemem rosnących cen 

energii i możliwościami zmniejszenia rosnących kosztów. 

2. 2 listopada Komisja ds. Stypendiów im. Jana Pawła II, przyznała stypendia studentom 

zamieszkałym w Gminie Michałowice, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Spośród 

30 złożonych wniosków, 25 osób spełniło kryteria i otrzymało stypendium półroczne w 

wysokości od 200 do 550 zł miesięcznie.  

3. Mając w szczególnej pieczy bezpieczeństwo dzieci, na początku listopada pracownicy 

CUW przeprowadzili kontrolę dowożenia uczniów do gminnych szkół. Sprawdzano 

punktualność autobusów, zgodność pojazdów z określonymi w przetargu wymaganiami, 

jakość opieki sprawowanej przez opiekunki, liczbę dzieci korzystających z autobusów. 

4. Kontrola jakości opieki sprawowanej nad dziećmi odbyła się także w jednym z 

niepublicznych żłobków na terenie gminy. Kontrola nie wykazała uchybień. 

5. Wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli, część pracowników administracji placówek 

oświatowych a także pracownicy bibliotek gminnych i Centrum Usług Wspólnych wzięli 

udział w warsztatach na temat bezpieczeństwa informacji, prowadzonych przez audytora 

zatrudnionego w Urzędzie Gminy. 

6. 10 listopada dyrektorzy placówek oświatowych spotkali się z Panią Wójt i panią 

kierownik referatu inwestycji w celu omówienia spraw związanych z przeprowadzką 

Przedszkola do nowego budynku w Regułach.  

7. Wszystkie placówki świętują 11 listopada. Dzieci z Przedszkola w Michałowicach wzięły 

udział w marszu niepodległości organizowanym przez swoich nauczycieli, we wszystkich 

szkołach odbywają się okolicznościowe apele i konkursy. 

8. 15 listopada odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej w Szkole Podstawowej w 

Michałowicach. Na wszystkich nowa hala zrobiła duże wrażenia, szczególnie z powodu 

świetnej akustyki (w hali nie ma pogłosu), profesjonalnej, sportowej nawierzchni i 

widowni, która umożliwi oglądanie zmagań sportowych. 

 

Z zakresu promocji:  

1. W listopadzie uczestnicy projektu pt.: Akademia Młodych Liderów Gminy Michałowice 

zaplanowała w najbliższym czasie realizację następujących inicjatyw:  

1) Magiczny wieczór w urzędzie gminy - podchody w urzędzie gminy wraz z projekcją 

filmu. 
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2) Inspiratornia samorządów uczniowskich - młodzież zaplanowała opracowanie  

i wydanie ulotki promującej prawa ucznia i możliwości angażowania się uczniów  

w życie szkoły w ramach samorządów uczniowskich.   

3) Miejsce przyjazne młodzieży 

Młodzież zdecydowała, że na terenie gminy brakuje im miejsca do spotkań, takiego 

które będzie dla nich przyjazne i bezpieczne, w których będą mogli się spotkać, 

porozmawiać, spędzić wolny czas.  O tym, jakie to będzie miejsce zdecydujemy 

wspólnie podczas rozmowy w urzędzie. https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/inne/akademia-mlodych-liderow-prosba-o-udzial-w-badaniu-

ankietowym,p2073115706 

4) Zadbajmy o dobrostan psychiczny młodzieży - młodzież zajęła się tematem swojego 

zdrowia psychicznego. To temat, który budzi wśród młodych ludzi dużo emocji i 

potrzeby działania. Grupa młodzieży pod okiem i przy pomocy ekspertki (dr 

psychologii) opracowała broszurę informacyjną oraz młodzież zaplanowała także 

warsztaty z psychologiem.   

5) Zadbajmy o owady – młodzież zaplanowała promocję zakładania domków dla 

owadów. Nagrywają film instruktarzowy, jak i dlaczego trzeba to robić 

2. Gmina Michałowice została wyróżniona w XI edycji konkursu "Gmina Przyjazna 

Rowerzystom".  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/gmina-michalowice-

przyjazna-rowerzystom,p886082824 

3. Gmina Michałowice zajęła 8. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 

Samorządu Terytorialnego 2022 w kategorii Gmina Wiejska. 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/gmina-michalowice-

w-rankingu-zrownowazonego-rozwoju-jst-2022,p1045576038 

4. W ramach udziału gminy Michałowice w projekcie Działaj dla klimatu zamieszono 

informacje dotyczące konkursów dla uczniów pt. "Wiem jak segregować" - konkursy dla 

uczniów z gminnych szkół. 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/wiem-jak-segregowac-

konkursy-dla-uczniow-z-gminnych-szkol,p1180596947 

Projekt „Działaj dla klimatu" - inicjatywa podnosząca świadomość ekologiczną w szkołach 

w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z 

Islandii. Jest on realizowany w latach 2022–2023 w szkołach Nowej Wsi, Michałowicach  

i Komorowie, a także w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach. 

5. Ogłoszono konkurs dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszą Kartkę na Boże Narodzenie 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-

mlodziezy-na-najpiekniejsza-kartke-na-boze-narodzenie,p553597464 

6. Został wydany Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice nr 3/2022. 

https://www.michalowice.pl/files/redaktorzy/promocja/594130751/lib/biutetyn%20mic

halowice_nr_3(a)_2022-

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/akademia-mlodych-liderow-prosba-o-udzial-w-badaniu-ankietowym,p2073115706
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/akademia-mlodych-liderow-prosba-o-udzial-w-badaniu-ankietowym,p2073115706
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/akademia-mlodych-liderow-prosba-o-udzial-w-badaniu-ankietowym,p2073115706
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/gmina-michalowice-przyjazna-rowerzystom,p886082824
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/gmina-michalowice-przyjazna-rowerzystom,p886082824
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/gmina-michalowice-w-rankingu-zrownowazonego-rozwoju-jst-2022,p1045576038
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/gmina-michalowice-w-rankingu-zrownowazonego-rozwoju-jst-2022,p1045576038
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/wiem-jak-segregowac-konkursy-dla-uczniow-z-gminnych-szkol,p1180596947
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/wiem-jak-segregowac-konkursy-dla-uczniow-z-gminnych-szkol,p1180596947
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-najpiekniejsza-kartke-na-boze-narodzenie,p553597464
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-najpiekniejsza-kartke-na-boze-narodzenie,p553597464
https://www.michalowice.pl/files/redaktorzy/promocja/594130751/lib/biutetyn%20michalowice_nr_3(a)_2022-do%20netu.pdf?fbclid=IwAR2d4PHnK7Nl1Oh_LBP8uDucdMFajXOeOiCsHMOB0RTXPI_jMvE9nUizqpo
https://www.michalowice.pl/files/redaktorzy/promocja/594130751/lib/biutetyn%20michalowice_nr_3(a)_2022-do%20netu.pdf?fbclid=IwAR2d4PHnK7Nl1Oh_LBP8uDucdMFajXOeOiCsHMOB0RTXPI_jMvE9nUizqpo
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do%20netu.pdf?fbclid=IwAR2d4PHnK7Nl1Oh_LBP8uDucdMFajXOeOiCsHMOB0RTXPI_jM

vE9nUizqpo 

7.  Została przeprowadzona wraz z Komisariatem Policji w Michałowicach kolejna akcja 

"Jabłko czy cytryna?" w Nowej Wsi.  https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/oswiatowe/akcja-jablko-czy-cytryna-w-nowej-wsi,p356780893 

8. W ramach projektu Weź głęboki oddech odbył się ecowykład  pt."Pielęgnacja roślin  

w ogrodzie jesienią" https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/eco-

wyklad-pielegnacja-roslin-w-ogrodzie-jesienia,p1136676117 

9. Zlecono wykonanie tabliczek oraz tablicy dwustronnej, które będą usytuowana przy 

szpalerze drzew w ul. Kuchy. Drzewa zostały posadzone w ramach akcji zostań „Zielonym  

przyjacielem gminy Michałowice” ramach zadania pn. „Weź głęboki oddech – oddychaj 

czystym powietrzem” programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.   

10. Zlecono druk plakatów dotyczących obchodów Święta Niepodległości w gminie. 

11. Przeprowadzono działania informacyjne dotyczące m.in.:  

1) podpisania umowy za zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych: 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zeroemisyjne-

autobusy-w-gminie-michalowice,p2111837574 

2) jesiennego grabienia liści: https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/jesienne-grabienie-lisci-na-terenie-gminy-

michalowice,p215112406 

3) zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach: 

https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/samorzadowe/zagospodarowanie-terenu-przy-zbiornikach-

retencyjnych-w-michalowicach,p439675130  

4) koncertów odbywających się w ramach projektu z budżetu obywatelskiego 

Michałowickie wieczory muzyczne: https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/kulturalne/koncert-ravel-piano-duo,p2071275262 

5) sukcesach młodych mieszkańców gminy, Zuzanny Zabrzygaj: 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/mieszkanka-naszej-

gminy-mistrzynia-europy-w-karate-fudokan,p318816424 oraz Wiktorii Niekielskiej 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/swiatowe-osiagniecia-

taneczne-mieszkanki-komorowa,p1899001852 

6) otwarcia hali sportowej w Michałowicach: https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/oswiatowe/otwarcie-hali-sportowej-w-michalowicach,p2073355438 

7) obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie: 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/z-okazji-twojego-

swieta-wszystkiego-najlepszego-polsko,p324508509 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/104-rocznica-

odzyskania-niepodleglosci-przez-polske,p838496013 

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/obchody-swieta-

niepodleglosci-w-solectwach,p701500280 

https://www.michalowice.pl/files/redaktorzy/promocja/594130751/lib/biutetyn%20michalowice_nr_3(a)_2022-do%20netu.pdf?fbclid=IwAR2d4PHnK7Nl1Oh_LBP8uDucdMFajXOeOiCsHMOB0RTXPI_jMvE9nUizqpo
https://www.michalowice.pl/files/redaktorzy/promocja/594130751/lib/biutetyn%20michalowice_nr_3(a)_2022-do%20netu.pdf?fbclid=IwAR2d4PHnK7Nl1Oh_LBP8uDucdMFajXOeOiCsHMOB0RTXPI_jMvE9nUizqpo
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/akcja-jablko-czy-cytryna-w-nowej-wsi,p356780893
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/akcja-jablko-czy-cytryna-w-nowej-wsi,p356780893
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/eco-wyklad-pielegnacja-roslin-w-ogrodzie-jesienia,p1136676117
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/eco-wyklad-pielegnacja-roslin-w-ogrodzie-jesienia,p1136676117
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zeroemisyjne-autobusy-w-gminie-michalowice,p2111837574
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zeroemisyjne-autobusy-w-gminie-michalowice,p2111837574
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/jesienne-grabienie-lisci-na-terenie-gminy-michalowice,p215112406
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/jesienne-grabienie-lisci-na-terenie-gminy-michalowice,p215112406
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/jesienne-grabienie-lisci-na-terenie-gminy-michalowice,p215112406
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zagospodarowanie-terenu-przy-zbiornikach-retencyjnych-w-michalowicach,p439675130
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zagospodarowanie-terenu-przy-zbiornikach-retencyjnych-w-michalowicach,p439675130
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/zagospodarowanie-terenu-przy-zbiornikach-retencyjnych-w-michalowicach,p439675130
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/koncert-ravel-piano-duo,p2071275262
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/koncert-ravel-piano-duo,p2071275262
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/mieszkanka-naszej-gminy-mistrzynia-europy-w-karate-fudokan,p318816424
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/mieszkanka-naszej-gminy-mistrzynia-europy-w-karate-fudokan,p318816424
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/swiatowe-osiagniecia-taneczne-mieszkanki-komorowa,p1899001852
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/swiatowe-osiagniecia-taneczne-mieszkanki-komorowa,p1899001852
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/otwarcie-hali-sportowej-w-michalowicach,p2073355438
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/otwarcie-hali-sportowej-w-michalowicach,p2073355438
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/z-okazji-twojego-swieta-wszystkiego-najlepszego-polsko,p324508509
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/z-okazji-twojego-swieta-wszystkiego-najlepszego-polsko,p324508509
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/104-rocznica-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske,p838496013
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/104-rocznica-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske,p838496013
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/obchody-swieta-niepodleglosci-w-solectwach,p701500280
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/obchody-swieta-niepodleglosci-w-solectwach,p701500280
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https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/marsz-

niepodleglosci-gminnego-przedszkola-w-michalowicach,p1163431032 

8) rozpoczęcia konsultacji projektów MPZP obszaru Wacława w Sokołowie oraz 

Słonecznej w Regułach: https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-projektow-mpzp-obszarow-

waclawa-w-sokolowie-oraz-sloneczna-w-regulach,p423011450 

9) artykułu z cyklu „z kart historii” https://www.michalowice.pl/dzieje-

sie/aktualnosci/inne/z-kart-historii-pulkownik-jan-pryzinski,p1207035714 

10) oraz wielu zaproszeń dotyczących spotkań organizowanych przez gminę, sołectwa 

osiedla, stowarzyszenia i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

  

Z funduszy sołeckich i osiedlowych współorganizowano: 

1. Podpisano 7 umów i 2 aneksy dot. prowadzenia warsztatów i zajęć cyklicznych w 

sołectwach i osiedlach naszej gminy. Dla mieszkańców zorganizowane zostały zajęcia 

sportowe (zumba, pilates, zdrowy kręgosłup, joga), oraz warsztaty rozwijające różnego  

rodzaju zainteresowania (m.in. serowarskie, świąteczne, kompozycje kwiatowe, 

tworzenie biżuterii oraz zajęcia z robótek ręcznych).  

2. Podpisanych zostało 5 zamówień na realizację teatrzyków dla dzieci oraz 3 zamówienia 

dot. zakupu biletów do Teatru Komedia, Teatru 6 Piętro oraz Centrum Kultury i Sportu w 

Pruszkowie. Teatrzyk pt.: „Złota kaczka” dedykowany jest dla dzieci z Opaczy Kolonii, 

Nowej Wsi, Komorowa i Pęcic Małych, dzieci z Osiedla Komorów będą uczestniczyć w 

przedstawieniu teatralnym pt. „Kto pokona smoka”, mieszkańcy sołectwa Komorów 

obejrzą spektakl pt.: „Pikantni”, a mieszkańcy Pęcic spektakl „O sole Mio czyli nikt nie 

kocha tak jak ja” oraz „Szkło kontaktowe”. 

3. W związku z organizacją spotkań i imprez w sołectwach naszej gminy, podpisanych 

zostało 5 umów. Dotyczyły one Zabaw Andrzejkowych organizowanych dla mieszkańców 

Granicy, sołectwa Michałowice, Opaczy Kolonii, Nowej Wsi i Sokołowa. 

4. Wypłacono 7 zaliczek gotówkowych, w ramach których zakupione zostały artykuły 

przeznaczone do przygotowania spotkań organizowanych z okazji obchodów Dnia 

Niepodległości, imprez andrzejkowych i świątecznych, zajęć sportowych, warsztatów, 

środki czystości, oraz kwiaty w ramach podziękowania za wykonanie koncertu.  

   

Szczegóły zdarzeń: https://www.michalowice.pl/kalendarz 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. Placówka Wsparcia Dziennego „Świetliki” 

W okresie 19.10-18.11.2022 r. prowadzono zajęcia w ramach Placówki Wsparcia 

Dziennego w Michałowicach i Granicy. W zajęciach brało udział 40 uczestników i 5 

wolontariuszy. Realizowano pogotowie lekcyjne, korepetycje z języka angielskiego i 

matematyki, zapewniono opiekę i organizację czasu wolnego, zapewniono możliwość 

wsparcia psychologicznego dla dzieci i opiekunów. Uczestnicy mieli zapewniony posiłek.  

https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/marsz-niepodleglosci-gminnego-przedszkola-w-michalowicach,p1163431032
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/marsz-niepodleglosci-gminnego-przedszkola-w-michalowicach,p1163431032
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-projektow-mpzp-obszarow-waclawa-w-sokolowie-oraz-sloneczna-w-regulach,p423011450
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-projektow-mpzp-obszarow-waclawa-w-sokolowie-oraz-sloneczna-w-regulach,p423011450
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/komunikaty/rok-2022/konsultacje-projektow-mpzp-obszarow-waclawa-w-sokolowie-oraz-sloneczna-w-regulach,p423011450
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/z-kart-historii-pulkownik-jan-pryzinski,p1207035714
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/inne/z-kart-historii-pulkownik-jan-pryzinski,p1207035714
https://www.michalowice.pl/kalendarz
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W ramach zajęć dzieci miały okazję uczestniczyć m.in. w zajęciach kulinarnych - 

spaghetti, gofry, ciasto czekoladowe, zajęciach sportowych na świeżym powietrzu, 

zajęciach plastycznych – halloweenowe mandale, malowanie „rosnącymi farbami”, 

ozdoby halloweenowe z rolek po papierze, modelinowe breloczki, gminnym sadzeniu 

krokusów, zajęcia taneczne prowadzone przez wolontariuszki, pokaz filmowy „Coco”  

z dyskusją o obchodach Święta Zmarłych w różnych kulturach.  

2. W Dziennym Domu Senior+ odbyły się zajęcia z dogoterapii – 2 spotkania, zajęcia z 

biblioterapii – 1 spotkanie, trening umysłu i pamięci – 1 spotkanie, muzykoterapia – 4 

spotkania, zajęcia z psychologiem – 3 spotkania, zajęcia z podróżniczką – 1 spotkanie, 

pogadanka o Dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym (02.11.2022), spektakl dla 

seniorów w wykonaniu grupy Teatralnia K40 (08.11.2022) 

https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/wystep-

teatralnia-k40,p498831170 , spotkanie z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

(10.11.2022) https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-

senior/aktualnosci/11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci,p1591067452 , udział 

seniorów w spotkaniu ,,Razem po zdrowe nawyki” (25.10.2022)  

https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/spotkanie-

poswiecone-wplywowi-nawykow-na-jakosc-zycia,p73083425, spotkanie 

międzypokoleniowe z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Komorowie (18.11.2022), 

realizowano zajęcia kulinarne, usługi opiekuńcze, kinezyterapię i zajęcia ruchowe. 

Średnia frekwencja w październiku wyniosła 25,47. 

3. Realizacja programu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz 

działań profilaktycznych: 

1) świadczono konsultacje i poradnictwo w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  

w ramach którego wsparcia udzielali następujący specjaliści: specjalista ds. przemocy, 

terapeuta uzależnień oraz psycholog/pedagog. Dyżury odbywały się stacjonarnie  

w budynku w Opacz - Kolonii przy ul Ryżowej 90.  

2) od października w celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców usług poradnictwa 

psychologicznego zatrudniono na etacie psychologa. Cyklicznym wsparciem 

psychologicznym objęci zostali między innymi uczestnicy Placówki Wsparcia 

Dziennego Klub „Świetliki”, Dziennego Domu Senior+, klienci Punktu Poradnictwa 

Specjalistycznego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, klienci GOPS oraz ich 

rodziny.  

3) kontynuowano prowadzenie treningu umiejętności służących zdrowieniu - grupy 

pracy nad mechanizmami uzależnień w ponadpodstawowym programie terapii dla 

osób uzależnionych od alkoholu. Z Gminy Michałowice w zajęciach uczestniczyło  

5 osób.  

4) kontynuowano III część rekomendowanego programu profilaktycznego Szkoła dla 

Rodziców i Wychowawców - Nastolatek. 

 

https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/wystep-teatralnia-k40,p498831170
https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/wystep-teatralnia-k40,p498831170
https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci,p1591067452
https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci,p1591067452
https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/spotkanie-poswiecone-wplywowi-nawykow-na-jakosc-zycia,p73083425
https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior/aktualnosci/spotkanie-poswiecone-wplywowi-nawykow-na-jakosc-zycia,p73083425
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5) 25 października odbyło się spotkanie „Razem po zdrowe nawyki”, które skierowane 

było do osób 50 +. W trakcie spotkania oprócz części merytorycznej odbył się występ 

artystyczny o charakterze profilaktycznym z udziałem Lecha Dyblika. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=611010240811925&set=a.57736798084281

8 

6) 28 października odbyło się spotkanie dotyczące wpływu uzależnień na naszą jakość 

życia. Tematem przewodnim były emocje, rodzina i formy pomocy osobom 

dotkniętym problemem uzależnień. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=615815866998029&set=a.5773679808428

18 

7) Z początkiem listopada rozpoczęły się cykliczne spotkania grupy edukacyjno-

warsztatowej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez specjalistę 

psychoterapii uzależnień. Do udziału w zajęciach wymagana jest kwalifikacja przez 

specjalistę. 

4. W ramach Gminnego programu osłonowego „Złota rączka” – od początku realizacji 

programu do GOPS wpłynęło 5 zgłoszeń od 2 mieszkańców Gminy, z czego na podstawie 

regulaminu zrealizowano 4. Łącznie zrealizowano 8,5 godziny usługi na łączną kwotę 

756,50 zł. 

5. W ramach programu wsparcia Inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka moc” organizowanej przez 

Netto Spółka z o.o., złożono projekt pn. „Dogoterapia dla Seniorów” na organizację zajęć 

w 2023 r. w Dziennym Domu Senior+ na kwotę 7 700 zł. Projekt przeszedł do drugiego 

etapu, gdzie zostanie poddany pod głosowanie klientów sklepu w Pruszkowie w okresie 

od 28.11. - 31.12. Wyniki głosowania będą znane w na początku lutego 2023 r. 

6. Teleopieka – w ramach realizacji usługi, w okresie sprawozdawczym z teleopaski 

korzystało 14 mieszkańców Gminy, w tym 10 osób w ramach programu Korpus Wsparcia 

Seniora Moduł II. 

7. W okresie 02.11 – 07.11.2022 GOPS przeprowadził nabór wśród opiekunów osób ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności do programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 

2023”, w ramach którego zgłosiło się 11 opiekunów 12 osób z niepełnosprawnością  

(w tym 5 dzieci) https://gops.michalowice.pl/gops/aktualnosci/rusza-nabor-do-

programu-opieka-wytchnieniowa-na-2023-rok,p204315982. Na podstawie zgłoszeń 

przygotowano wniosek aplikacyjny na łączną kwotę 135 440,00 zł, który został złożony  

w dniu 10 listopada 2023. Wyniki naboru będą znane po 9 grudnia 2023 r. 

8. W okresie 03.11 – 07.11.2022 GOPS przeprowadził nabór osób ze znacznym i 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej- edycja 2023”, w ramach którego zgłosiło się 11 osób (w tym 6 dzieci 

do 16 r.ż.) https://gops.michalowice.pl/gops/aktualnosci/rusza-nabor-do-programu-

asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-na-2023-rok,p194245074. 

Na podstawie zgłoszeń przygotowano wniosek aplikacyjny na łączną kwotę 223 300,00 zł, 

który został przesłany w dniu 10 listopada 2023. Pomimo wysłania wniosku w EZD  

https://www.facebook.com/photo?fbid=611010240811925&set=a.577367980842818
https://www.facebook.com/photo?fbid=611010240811925&set=a.577367980842818
https://www.facebook.com/photo/?fbid=615815866998029&set=a.577367980842818
https://www.facebook.com/photo/?fbid=615815866998029&set=a.577367980842818
https://gops.michalowice.pl/gops/aktualnosci/rusza-nabor-do-programu-opieka-wytchnieniowa-na-2023-rok,p204315982
https://gops.michalowice.pl/gops/aktualnosci/rusza-nabor-do-programu-opieka-wytchnieniowa-na-2023-rok,p204315982
https://gops.michalowice.pl/gops/aktualnosci/rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-na-2023-rok,p194245074
https://gops.michalowice.pl/gops/aktualnosci/rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-na-2023-rok,p194245074
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w terminie, nie wpłynął od do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym 

w chwili obecnej czekamy na decyzję, czy wniosek zostanie dopuszczony do oceny. 

9. W dniu 17.11.2022 w Partnerstwie z Fundacją Challenge (Gmina Michałowice w projekcie 

występuje jako Partner) został złożony wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Nowy 

Rozdział” w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

(konkurs nr. RPMA.09.01.00-IP.01-14-103/22). Celem głównym projektu jest wzrost 

samodzielności oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 54 osób, oddalonych od 

rynku pracy z woj. mazowieckiego, w tym obywateli Ukrainy i OzN. Gmina 

Michałowice/GOPS będzie wspierała w procesie rekrutacji, konsultacji merytorycznej 

Indywidualnych Ścieżek Wsparcia oraz organizacji szkoleń zawodowych. Orientacyjny 

termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2023. 

10. Gmina Michałowice w okresie sprawozdawczym przystąpiła do procesu Certyfikacji 

Samorządów Przyjaznych Rodzinom, realizowanym przez Związek Dużych Rodzin „Trzy 

Plus” w ramach projektu „Po pierwsze rodzina 2022” w części współfinansowany przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem certyfikacji jest wspieranie w realizacji 

zadań z zakresu polityki rodzinnej samorządów na terenie Polski. Proces Certyfikacji 

obejmuje m.in. analizę polityki rodzinnej oraz udział urzędników w pięciu warsztatach  

w obszarach objętych badaniem: 

1) Komunikacja zewnętrzna, komunikacja polityki rodzinnej 

2) Praca w bezpośrednim kontakcie z rodzinami 

3) Praca z młodzieżą 

4) Komunikacja empatyczna w czterech krokach (szkolenie NVC) 

5) Rozwój wolontariatu rodzinnego. 

W chwili obecnej trwają pracę nad ankietą i ustalaniem terminów szkoleń. Proces zostanie 

zakończony do końca 2023 roku. 

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:  

1. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zielony transport publiczny” w ramach 

programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę przedsięwzięcia w wysokości 4 084 

828,00 zł, w tym dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 1 686 021,00 zł, 

dofinansowanie w formie dotacji 2 398 807,00 zł. 

2. Złożono rozliczenie końcowe projektu „Modernizacja sal gimnastycznych i infrastruktury 

sportowej przy szkołach podstawowych w Gminie Michałowice w tym: 1. Przebudowa 

wraz z rozbudową sali gimnastycznej w szkole w Michałowicach, 2. Modernizacja sali 

gimnastycznej przy ZS-P w Nowej Wsi, 3. Przebudowa boiska sportowego oraz placu 

zabaw przy szkole w Komorowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej 

zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju 

lokalnej infrastruktury sportowej” -  edycja 2021 na łączną kwotę dofinansowania  

2 876 800,00 zł. 
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3. Złożono wniosek o rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach Programu 

„Mazowieckie strażnice OSP-2022” na Remont Strażnicy OSP w Nowej Wsi w kwocie 

23 943,22 zł  

4. 27 października zorganizowano Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Zewnętrznych  

w Urzędzie Gminy Michałowice.  

5. Złożono rozliczenie końcowe projektu o dofinansowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022 dla 

zadania pn. „Kompleksowa modernizacja terenu ROD "Michałki" przy bramie 

wjazdowej”. Wartość Projektu 48 928,00 zł, dofinansowanie 19 571,20 zł. 

6. Złożono rozliczenie końcowe projektu o dofinansowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022 dla 

zadania pn. „Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD "Komorów"  

w Gminie Michałowice”. Wartość Projektu 49 820,00 zł, dofinansowanie 19 928,00 zł. 

 

Z zakresu ochrony środowiska: 

1. Przeprowadzono bieżące zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie oraz prace polegające na 

utrzymaniu czystości i porządku. 

2. Wykonano pielęgnacje nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych. 

3. Zorganizowano Eco wykład pod nazwą “Pielęgnacja roślin w ogrodzie jesienią” w ramach 

dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

4. Zakończył się nabór wniosków do Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (edycja 2022) - 

Uchwała Nr XXVIII/323/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. Łącznie do Lokalnego Programu 

Piecowego w 2022 roku wpłynęło 55 wniosków o wymianę pieca, do 10 listopada 

zrealizowano 33 wymiany.  

5. Zakończył się nabór do programu “Wodołapacz” dotyczący udzielania dotacji do zakupu 

systemu deszczowego do zatrzymania wód opadowych - Uchwała Nr XXI/254/2020 z dnia 

6 lipca 2020 roku. Łącznie do programu wpłynęło 191 wniosków o udzielenie dotacji, 

podpisano 148 umów. 

6. Program utylizacji azbestu – Uchwała nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. Łącznie 

wpłynęło 8 wniosków, zdjęto 1467 m2 azbestu. 

7. Przeprowadzono 1 misje lotniczą drona pod kątem nielegalnych wysypisk śmieci na 

terenach zielonych.  

 

Bądź zawsze dobrze poinformowany: 

Biuletyn Informacji Publicznej:  https://www.michalowice.pl/ 

Strona Gminy Michałowice:  https://bip.michalowice.pl/strona-glowna 

Facebook Gminy Michałowice:  https://www.facebook.com/UGMichalowice 

Facebook Wójta Gminy Michałowice:  https://www.facebook.com/malgorzata.pachecka.pg 

 

https://www.michalowice.pl/
https://bip.michalowice.pl/strona-glowna
https://www.facebook.com/UGMichalowice
https://www.facebook.com/malgorzata.pachecka.pg

