
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   8.12.2017 r. do  20.04.2018 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 42 066,00 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 68 880,00 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. Ignacego Skorupki 5A, 

Piastów na kwotę brutto 38 880,00 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, 

Warszawa, na kwotę brutto 711 644,40 zł. 

5. Wszczęto postepowanie na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Regułach.  

6. Podpisano umowę na „Dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości 

stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice 

wraz z wymianą wodomierzy” z firmą Pomp 4 Eko Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 321, 

Warszawa na kwotę brutto 1 453 285,80 zł. 

7. Podpisano umowę na „Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianę sieci, przyłączy 

wodociągowych  i kanalizacyjnych oraz wymianę uszkodzonych zasuw i hydrantów”  

z Panem Januszem Napartym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi 

wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty ul. Stare Faszczyce 52B, na kwotę brutto 

214 881,00 zł.  

8. Wszczęto postępowanie i podpisano umowy na „Pobór wody Reguły, Opacz-Kolonia, 

Pęcice Osiedle Agricola, Michałowice oraz zrzut ścieków do MPWiK” z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie,  Pl. Starynkiewicza 5, 

Warszawa na łączną kwotę brutto 4 842 000,00 zł. 

9. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Równanie i profilowanie dróg oraz remont 

dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem”.  Podpisano umowę  z firmą 

Pani Małgorzaty Bartczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

„MARGARET Małgorzata Bartczak" z siedzibą Stara Wieś ul. Grodziska 21 w na kwotę 

brutto 134 944,53 zł. 

10. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Remont chodników, wjazdów i parkingów na 

terenie gminy”. Podpisano umowę z firmą MARGOT Małgorzata Szymańska z siedzibą 

Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 11, na kwotę brutto 51 941,67 zł,  

11. Rozstrzygnięto postępowanie na „Zimowe utrzymanie chodników części III”. Podpisano 

umowę z firmą JUKOMEX Krzysztof Juczewski z siedzibą Nowe Grocholice, 

 ul. Stawowa 4, na kwotę brutto  158 976,00 zł. 

12. Rozstrzygnięto postępowanie na „Zimowe utrzymanie chodników w rejonie I części I”. 

Podpisano umowę z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk  

z siedzibą Otrębusy ul. Wiejska 13, na kwotę brutto 213 840,00 zł.  

13. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Zimowe utrzymanie chodników w rejonie II 

części II”. Podpisano umowę z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta 

Generalczyk z siedzibą Otrębusy, ul. Wiejska 13, na kwotę brutto 204 120,00 zł.  



 

 

2 

14. Rozstrzygnięto postępowanie na „Modernizację i wymianę nawierzchni asfaltowych”. 

Podpisano umowę z firmą „Efekt” z siedzibą Warszawa, ul. Szomańskiego 8 na kwotę 

brutto 399 750,00 zł.  

15. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Utwardzenie tłuczniem terenu przy  

ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii”. Podpisano umowę  z firmą ROBOKOP Grzegorz 

Leonowicz z siedzibą Milanówek, ul. Dębowa 8 lok.45 na kwotę brutto  

149 814,00 zł.   

16. Rozstrzygnięto postępowanie na „Remont cząstkowy o nawierzchni bitumicznej”. 

Podpisano umowę z firmą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z siedzibą Milanówek ul. 

Dębowa 8 lok.45 na kwotę brutto 398 981,25 zł.   

17. Wszczęto postępowanie na: „Modernizację i wymianę nawierzchni asfaltowych”.  

18. Ogłoszono postępowanie na prace porządkowe na terenie stref rekreacji i placów zabaw, 

podpisano umowę z firmą REMONDIS Sp. z o.o.  ul. Zawodzie 16, Warszawa,  

na kwotę brutto: 122 775,48 zł. 

19. Podpisano kompleksową umowę sprzedaży paliwa gazowego z firmą Fortum Marketing 

and Sales Polska SA. na kwotę brutto 111 500,00 zł.  

20. Podpisano umowy na dystrybucję energii elektrycznej z PGE Dystrybucja SA oraz Innogy 

Stoen Operator Sp. z o.o. na kwotę brutto 722 000,00 zł. 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) Przebudowę ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii wraz z budową wodociągu - firma Fal-

Bruk Sp. z o.o. Sp. K. z Warszawy za 1 768 740,00 zł brutto. 

2) Przebudowę ul. Polnej w Komorowie - firma Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K. z Warszawy 

za 722 010,00 zł brutto. 

3) Przebudowę przepustów w ul. Kasztanowej na rz. Raszynce w Michałowicach Wsi – 

firma Sreso Sp. z o.o. z Warszawy za 1 076 801,04 zł brutto. 

4) Budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – firma Impuls Budownictwo Sp. z o.o. z 

Łęcznej za 1 565 571,27 zł brutto. 

5) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rekreacyjnej i Szczęśliwej w 

Granicy - firma Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K. z Warszawy za 1 094 700,00 zł brutto. 

6) Modernizację SUW Komorów – firma Jot-Ka Bud Jacek Kowalski z Piastowa za  

1 045 500,00 zł brutto. 

7) Budowę wiaty solarnej na parkingu w Regułach – firma ZBW Elektronika z 

Warszawy za 498150,00 zł brutto. 

8) Przebudowę ul. Baśniowej w Regułach – firma Usługi Brukarskie Budowa Dróg Król 

Józef Zbigniew z Opaczy-Kolonii za 153 750,00 zł brutto. 

9) Przebudowę ul. Firmowej w Regułach – firma Usługi Brukarskie Budowa Dróg Król 

Józef Zbigniew z Opaczy-Kolonii za 212 790,00 zł brutto. 

10) Przebudowę ul. Lubuskiej w Komorowie – firma MKL-BUD Sp. z o.o. z Warszawy 

za 360 000,00 zł brutto. 

11) Przebudowę ul. Kujawskiej w Komorowie - firma Hydro Kan Bruk Sp. z o.o. za  

308 000,00 zł brutto. 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) Przebudowę rowu U-1 (drugi raz). 

2) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Torfowej i Jarzębinowej w 

Regułach (drugi raz). 

3) Przebudowę sieci kanalizacyjnej w Regułach (trzeci raz). 

4) Budowę sieci wodociągowej Pęcice–Ogród. 

5) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Czeremchy w Granicy. 

6) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pod Borem w Komorowie. 
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7) Budowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej. 

8) Budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi. 

9) Budowę strefy rekreacji w ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół Smugu. 

10) Przebudowę ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy. 

11) Przebudowę ul. Podlaskiej w Komorowie. 

3. Unieważniono postępowania na: 

1) Rozbudowę odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie. 

2) Budowę odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy. 

3) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” oraz „Budowa odcinków sieci 

kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach 

ubiegłych. 

4) Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską 

w Michałowicach. 

4. Zakończono: 

1) Przebudowę ul. Akacjowej w Komorowie. 

2) Przebudowę ul. Wschodniej w Komorowie. 

3) Przebudowę ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach. 

4) Wymianę nawierzchni ul. Rodzinnej w Sokołowie. 

5) Przebudowę ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi etap I. 

6) Budowę odwodnienia w ul. Czystej w Opaczy Małej. 

7) Modernizację budynków szkolnych w Nowej Wsi. 

8) Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach. 

9) Budowę kładek drewnianych przy oczku w Sokołowie oraz przebudowa mostka w 

Regułach. 

10) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Okrężnej w Granicy. 

11) Instalację monitoringu w szkole w Michałowicach i Komorowie. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. 13 grudnia 2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 10439/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem, Gmina Michałowice nabyła prawo własności nieruchomości, stanowiącej 

część ul. Zgody, oznaczonej jako działka ewid. nr 317/2 o powierzchni 0,0160 ha, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś. 

2. 19 grudnia 2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 10731/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 554 o pow. 0,0200 ha,  położonej 

w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. 

3. 01 stycznia 2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 1230/2018 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice, nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej cześć ul. Rekreacyjnej, oznaczonej jako działki 

ewid. nr 544/1, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5 o łącznej pow. 0,0171 ha położone w obrębie 

ewidencyjnym Granica.   

4. 20 lutego 2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 2061/2018 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej ul. Drozdów, oznaczonej jako działka ewid. nr 87/9 

o  pow. 0,0938 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe. 

5. 20 lutego 2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 2067/2018 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 
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własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 742 o pow. 0,0237 ha, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz - Kolonia. 

6. 22 lutego 2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 2152/2018 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 369/10, 370/2 o łącznej pow. 

0,0121 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica. 

7. 01 marca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa  

z wniosku Gminy Michałowice o zasiedzenie działek zajętych pod drogi ul. położonych 

w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia i Opacz Mała. Sprawa została zakończona – 

Gmina zasiedziała działki drogowe. 

8. 04 kwietnia 2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 1890/2018 przed notariuszem Beatą 

Zdziebłowską-Gidian w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

nabyła prawo własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 689/2 o pow. 

0,0086 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle. 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne dla procedur planistycznych, dla których 

dotychczas nie ogłoszono o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego 

wglądu, konieczne jest uzgodnienie z nowopowstałym i jeszcze nie do końca 

zorganizowanym organem – Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. 

Uzgodnienia te czynione są sukcesywnie dla wszystkich opracowań tego wymagających.  

2. Również nowa interpretacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla 

udokumentowanych lub nieudokumentowanych zbiorników wód podziemnych 

spowodowała konieczność wysłania będących w toku opracowań planistycznych do 

zaopiniowania przez Geodetę Krajowego. Według nowej interpretacji cały obszar gminy 

znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 2151 

"Subniecka Warszawska – część centralna". Kolejne opinie i uzgodnienia powodują 

niestety opóźnienia w pracach planistycznych. 

3. Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia br. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę 

kasacyjną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie uchylające do ponownego rozpatrzenia decyzję Ministra 

odmawiającą wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów 

rolnych klasy III dla projektu planu miejscowego obszaru „Sokołów, Suchy Las”. Wyrok 

sądu wraz z uzasadnieniem wpłynął do Urzędu Gminy 1 marca br. Do dnia dzisiejszego 

Minister nie wydał nowego rozstrzygnięcia w tej sprawie.  

4. Naczelny Sąd Administracyjny nie ustalił dotychczas terminu rozprawy dotyczącej 

decyzji Ministra odmawiającej wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele 

nierolnicze gruntów rolnych klasy III dla projektu planu miejscowego obszaru „Pęcice, 

Sokołów”.  

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Koncert Zespołu Pectus 12 stycznia 2018 r. w kościele parafialnym pw. WNMP 

w Michałowicach.   

2. Turniej Mazovia CUP w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych 3 lutego 2018 r. 

w szkole w Michałowicach.  

3. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2018 r. dla 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego.  
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4. Występ Kabaretu „Polefka” z okazji Dania Kobiet 11 marca 2018 r. w sali 

multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.  

5. Podpisano 21 umów na wsparcie i 1 umowę  na powierzenie realizacji zadań publicznych 

w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz 3 umow z 

zakresy „kultury i dziedzictwa narodowego” i 6 umów z zakresu „kultury fizycznej i 

sportu” z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie).   

 

Współorganizowano:  

międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej, turniej piłki ręcznej, koncert Bornus Consort – 

franciszkańskiego chorału gregoriańskiego. 

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

76 warsztatów dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), 2 zabawy kulturalno-integracyjne, 

8 koncertów, 2 spektakle dla mieszkańców, 6 przedstawień dla dzieci, 16 cykli zajęć 

sportowych dla mieszkańców, 4 turnieje gier planszowych, 8 zabaw świątecznych, 9 spotkań 

wigilijnych sołectw, 5 bali karnawałowych, 7 spotkań wielkanocnych sołectw, 5 wyjazdów 

dla mieszkańców gminy.  

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. 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. 

2. Szkoła w Komorowie wzięła udział w 26 Finale WOŚP, który odbył się 12 stycznia 2018 r. 

Zebrano kwotę 54 tyś. zł. 

3. Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Michałowicach były organizowane 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym także warsztaty naukowe. We wszystkich szkołach 

odbywały się zajęcia sportowe. 

4. 26 lutego 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszkoli gminnych, oddziałów 

przedszkolnych oraz do I klas szkół podstawowych. Rekrutacja trwała do 30 marca br. 

Wszystkie dzieci, które brały udział w rekrutacji zostały zakwalifikowane do przyjęcia. 

5. 21 marca odbyło się posiedzenie Komisji przyznającej stypendia Jana Pawła II 

wyróżniającym się studentom zamieszkałym w Gminie Michałowice. Przyznano 

12 stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w wysokości od 200 zł do 600 zł. 

6. 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z Wójtem Gminy 

w sprawie organizacji nowego roku szkolnego.  

7. 18 kwietnia rozpoczęły się egzaminy klas III gimnazjum i potrwają do 20 kwietnia 2018r. 

Uczniowie pisali trzy egzaminy pisemne podzielone na części: humanistyczną, 

matematyczno – przyrodniczą oraz część z języka obcego. 

8. Rozstrzygnięto konkurs pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie 

niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego”. Zasady konkursu 

przewidują dofinansowanie w kwocie 700 zł na każde dziecko zamieszkałe na terenie 

gminy Michałowice uczęszczające do niepublicznego żłobka. Konkurs spowodował 

znaczące obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. Warunki konkursu spełniło 

6 żłobków, deklarując wysokość opłat pobieranych od rodziców od 300 do 500 zł. 

9. Pracownicy CUW przeprowadzili i rozstrzygnęli 2 przetargi nieograniczone oraz 

6 postępowań konkursowych dla szkół i przedszkoli gminnych na łączną kwotę blisko  

1,5 mln. zł. Prowadzone było także jedno postępowanie z wolnej ręki. 
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Z zakresu pomocy społecznej: 

1. W dniach 8-17 grudnia 2017 oraz 9-25 marca 2018 wraz ZHP Pruszków i wolontariuszami 

przeprowadzono akcję „Podziel się z sąsiadem”. Łącznie zebrano około 1134  kilogramów 

artykułów spożywczych z których wolontariusze przygotowali 144 paczki. 

2. W styczniu 2018  złożono wniosek pt. „Klub Świetliki” na rozwój placówki wsparcia 

dziennego – w ramach konkursu EFS nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17 dla Osi 

Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 

„Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie 

dostępności usług społecznych”. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został skierowany do 

negocjacji. 

3. W lutym 2018 został złożony projekt „Michałowice bez przemocy” w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018, projekt współfinansowany przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

4. W ramach placówki wsparcia dziennego Klub Świetliki odbyło się 46 spotkań oraz  

spotkanie świąteczne, tygodniowe zajęcia w ramach ferii zimowych, wycieczka do kina 

oraz do Galerii „Zachęta”. Odbyły się 2 warsztaty na temat zdrowego odżywiania oraz 

wielkanocne warsztaty pieczenia babeczek. Obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego, Dzień Sportu, Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, Muzyczną Lekcję 

 Historii dla Całej Rodziny. Działalność placówki wspierało 5 wolontariuszy. 

5. W ramach Lokalnego Klubu Kodowania rozpoczęto pracę z robotami LOFI 

z wykorzystaniem specjalistycznego programu do programowania.  

6. Odbywały się systematyczne spotkania Klubu Mam. 

7. W ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Pruszkowie odbywały się 

zajęcia matematyczno-logiczne dla dzieci w ramach  Klubu Mądrych Sów w Opaczy-

Kolonii. 

8. 7 kwietnia 2018 r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy dla wolontariuszy.  

9. 14 kwietnia 2018 wolontariusze w ramach współpracy z ZSO w Komorowie, 

Wolontariatem Dobra Wola i GBP Komorów zorganizowali Muzyczną Lekcję Historii dla 

Całej Rodziny.  

10. Dystrybuowano czasopismo „Integracja” w nakładzie 200 sztuk. 

11. Zrealizowano 11 programów profilaktycznych: „Magiczne kryształy” „Odczuwaj, Ufaj, 

Mów „ Rozrywki bez używki”, „Alkogogle”,  „Cukierki”, „W niebezpiecznej sieci-

profilaktyka cyberprzemocy”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnianie 

czynów niezgodnych z prawem. Przeciwdziałanie przemocy oraz zapobieganie 

podejmowaniu zachowań zabronionych”, „Zanim będzie za późno-profilaktyka 

uzależnień od alkoholu”’, „Magiczne kryształy”, „ Dwa światy – ci sami znajomi”, 

„Profilaktyka uzależnień, poprzez trening umiejętności psychospołecznych”  

12. Przekazano do szkół materiały do realizacji programów profilaktycznych „Domowi 

Detektywi Jaś i Małgosia na tropie”. 

13. podpisano umowy na świadczenie  poradnictwa specjalistycznego, na  realizację 

ponadpodstawowego programu terapii dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób 

współuzależnionych „Grupa Rozwoju Osobistego”; na prowadzenie grupy wsparcia  dla 

osób współuzależnionych  oraz  prowadzenie treningu konstruktywnych zachowań 

abstynenckich, oraz na sporządzanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia. 

14.  Zrealizowano 2 spektakle profilaktyczne „Wspomnienia narkomanki” i „Magiczny 

Kapelusz” . 
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15. 2 marca 2018 rozpoczęto warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców 

– Jak mówić aby dzieci słuchały, jak słuchać aby dzieci mówiły”.   

16. 20 marca 2018 zrealizowano warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Jak ustrzec młodych 

ludzi przed sięganiem po środki psychoaktywne, ze szczególnym uwzględnieniem 

narkotyków i dopalaczy”. 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. W ramach realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów- rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT -  ścieżki i infrastruktura rowerowa – trwają 

prace budowalne związane z realizacją poszczególnych etapów budowy ścieżek 

rowerowych, złożono pierwszy wniosek o płatność w ramach 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”) - trwają  prace ostatnie prace  budowlane, złożono pierwszy wniosek o płatność w 

ramach projektu. 

3. 30 stycznia 2018 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim  o 

dofinansowanie 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. 12 kwietnia ogłoszono konkurs architektoniczny na małą infrastrukturę .- 

rozstrzygnięcie konkursu 27 kwietnia 2018 r.  

4. Pozytywnie zakończyła się ocena formalna projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 

ubiegającego się o 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. 12 

kwietnia 2018 r. Komitet ZIT podjął decyzję o przesunięciu środków z oszczędności z 

realizowanych projektów ZIT na dofinansowanie projektu we wnioskowanej wysokości.  

5. Obecnie trwa ocena wykonalności wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie 

Powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto 

Piastów” w ramach  Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, 

autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

6. 27 grudnia 2017 r. złożono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja nawierzchni asfaltowych w ul. 

Parkowej w gminie Michałowice – etap II”. Decyzją Zarządu Województwa 
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Mazowieckiego z 10 kwietnia 2018 r. przyznano dofinansowanie na realizację zadania 

we wnioskowanej wysokości.  

7. 28 grudnia 2017 r. złożono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących malej 

retencji na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja zbiornika retencyjnego w 

Komorowie - Wsi –  Etap I” . Wniosek jest na etapie oceny.  

8. 5 kwietnia 2018 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków 

Województwa Mazowieckiego na zadanie „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” na 

realizację zadania „Remont i adaptacja części pomieszczeń budynku OSP w Nowej Wsi”. 

Wniosek jest na etapie oceny.  

9. 6 kwietnia 2018 r. złożono wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  

Mazowsze 2018” na realizację zadania „Budowa boiska sportowego do siatkówki w 

Suchym Lesie”. 11 kwietnia 2018 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  przesłał informacje o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania 

uwzględnionego we wniosku.   

10. 6 kwietnia 2018 r. złożono wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 

2018” na realizację zadania „Zakup instrumentów muzycznych, elementów scenicznych 

oraz inscenizacyjnych na potrzeby rozwoju lokalnej kultury Sołectwa Opacz-Kolonia”. 

11 kwietnia 2018 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  przesłał 

informacje o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania uwzględnionego we 

wniosku.  

11. 13 kwietnia 2018 r.  złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na realizację 

zadania „Przebudowa boiska przy Szkole w Komorowie”. 

12. 16 kwietnia 2018 r.  złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu 

na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej na realizację zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach”. 

13. 18 kwietnia 2018 r. gmina Michałowice uruchomiła pilotażowy program „Skuterem 

elektrycznym nie tylko po Warszawie” w porozumieniu (list intencyjny) z pierwszą siecią 

skuterów elektrycznych w Polsce – blinkee.city, kolejne zadanie zmierzające do 

ograniczenia niskiej emisji. Od kwietnia do końca czerwca 2018 roku blinkee.city  

dołączyła do warszawskiej strefy usługi trzy punkty zlokalizowane na terenie naszej 

gminy, w których będzie można wypożyczyć i zdać skuter. Jeżeli inicjatywa spodoba się 

naszym mieszkańcom usługą będzie mógł być objęty cały obszar gminy, a skuter będzie 

można zdać nawet pod własnym domem.  

14. 19 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na 

zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec na paliwo stałe (węgiel, 

drewno, koks). Program uruchomiony 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), informujemy. Obecnie 

trwa szeroko zakrojona akcja informacyjna - strona internetowa, ulotki, plakaty, 

spotkania informacyjne dla mieszkańców, punkt konsultacyjny na terenie Urzędu, 

konsultacje  telefoniczne.    


