
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   5.12.2016 r. do  21.04.2017 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 

porządkowe na terenie Gminy. Podpisano umowę z firmą Fagus Sp. z o.o. z siedzibą  

Al. Krakowska 110/114 Warszawa, na kwotę brutto 561 472,56 zł. 

2. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Michałowice w 2017 r.” Podpisano umowę z Panem Leonem Szelągiem 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg,  

z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 62A, na kwotę 225 579,60 zł brutto. 

3. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy oraz wystawianiu  

i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice.” 

Podpisano umowę z Panem Bogdanem Gancarzem prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą BODO Bogdan Gancarz, Krzywe 76, na kwotę 485 880,00 zł brutto. 

4. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Konserwację przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice”. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Wodno-Ściekowej „Gea-Nova” Płochocin ul. Leśna 1, na kwotę 

571 903,20 zł brutto. 

5. Wszczęto postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę wody i odbiór ścieków z terenu 

gminy Michałowice. Podpisano umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A, Pl. Starynkiewicza 5 na łączną kwotę 4 806 000,00 zł 

brutto. 

6. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Usuwanie awarii na 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianie sieci i przyłączy wodociągowych  

i kanalizacyjnych oraz wymianie uszkodzonych zasuw i hydrantów na terenie Gminy 

Michałowice.” 

7. Wszczęto postępowanie na „Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy 

roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew 

i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na 

terenie gminy Michałowice”. 

8. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice. Podpisano umowę z firmą 

„Święcki” Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27 A, Pruszków, na kwotę 230 888,71 zł 

brutto. 

9. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Remont cząstkowy o nawierzchni bitumicznej”. Podpisano umowę z firmą „ROBOKOP 

Grzegorz Leonowicz z siedzibą Milanówek ul. Dębowa 8 lok.45 na kwotę: 598 917,75 zł 

brutto. 

10. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zimowe utrzymanie dróg w rejonie I części I”. Podpisano umowę z firmą JUKOMEX 

Krzysztof Juczewski z siedzibą Nowe Grocholice ul. Stawowa 4, na kwotę: 255 528,00 zł 

brutto.  
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11. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie bez stosowania ustawy na „Remont dróg – 

równanie i profilowanie”. Podpisano umowę z firmą Zakład Usług Wielobranżowych 

Bartczak Katarzyna z siedzibą Nowa Wieś ul. Grodziska 21, na kwotę: 94 807,17 zł 

brutto. 

12. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zimowe utrzymanie dróg w rejonie II części II”. Podpisano umowę z firmą RAD-MAR 

Marek Wieteska z siedzibą Domaniewek 18, na kwotę: 289 278,00 zł brutto. 

13. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na „Remont 

tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym”. Podpisano 

umowę z firmą „COMPLEX” Józef Wieteska z siedzibą Domaniewek 18, na kwotę: 

278 037,20 zł brutto. 

14. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na: „Remont 

chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy”. 

15. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Remont cząstkowy o nawierzchni bitumicznej”.  

16. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego”. Podpisano umowę na 

kwotę z PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna z siedzibą w Józefowie 

ul. Krucza 2, na kwotę 180 379,50 zł brutto. 

 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) przebudowę ul. Regulskiej w Michałowicach – etap II – z firmą FAL-BRUK Sp. z o.o. 

Sp. K. z Warszawy na kwotę 1 300 602,00 zł brutto, 

2) przebudowę ul. Warszawskiej w Granicy – etap II – z firmą MKL-BUD Michał Lulis 

z Warszawy na kwotę 704179,11 zł brutto, 

3) modernizację SUW Komorów – z firmą HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. 

Włocławek ul. Płocka 15 na kwotę 1 653 612,00 zł brutto, 

4) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Skowronków w Pęcicach – z firmą Zakład 

Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski, Zgorzałą na kwotę 

181 052,51 zł brutto, 

5) przebudowę sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy – firma Usługi Budowlane 

Waldemar Grądzki z Szańca na kwotę 95 324,77 zł brutto, 

6) rozbudowę zaplecza sportowego w Granicy w zakresie budowy ogrodzenia - firma 

MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy na kwotę 132 346,41 zł brutto,  

7) dostarczenie i kompleksową obsługę systemu wypożyczalni rowerów w gminie 

Michałowice w ramach zadania: „Zakup usługi systemu bezobsługowego 

wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny” – firma Nextbike Polska S.A. 

z Warszawy na kwotę 247 230,00 zł brutto. 

 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) przebudowę wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy– etap II, 

2) przebudowę ul. św. Antoniego w Opaczy-Kolonii, 

3) przebudowę ul. Zgody w Michałowicach-Wsi, 

4) remont szkół  gminnych i przedszkola w Nowej Wsi, 

5) unieważniono postępowanie na budowę sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w 

Regułach, 
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6) unieważniono postępowanie na budowę przyłączy wodociągowych i sanitarnych na 

terenie gminy. 

 

3. Zakończono: 

1) przebudowę ul. Żwirowej w Komorowie, 

2) przebudowę ul. Sosnowej w Komorowie, 

3) rozbudowę zaplecza sportowego w Granicy, 

4) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Bocznej od Torfowej w Regułach,  

5) rozwiązano umowę na przebudowę ul. Okrężnej w Granicy – etap I.  

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. 29.12.2016 r. aktem notarialnym Rep. A. 5640/2016 przed notariuszem Anetą Orczyk, 

Gmina Michałowice nabyła prawo własności działki ewid. nr 1146/12 o pow. 0,0118 ha,  

położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle. 

2. 04.01.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 77/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności działki ewid. nr 635/1 o pow. 0,0595 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Pęcice. 

3. 13.01.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 309/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności działek ewid. nr 689/1, 689/1, 691/1, 692/1 o łącznej pow. 0,0104 ha, 

położonych w obrębie ewidencyjnym Granica przeznaczonych na poszerzenie 

ul. Skośnej. 

4. 01.02.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 770/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności działki ewid. nr 218/6 o pow. 0,0274 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Sokołów. 

5. 01.03.2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbyła się rozprawa z 

wniosku 3 spadkobierców byłej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” z 

udziałem Skarbu Państwa (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosty Pruszkowskiego, 

Wojewody Mazowieckiego), Gminy Michałowice oraz Gminy Raszyn o zawezwanie do 

próby ugodowej o zapłatę odszkodowania za utracone grunty w gminie Michałowice i 

gminie Raszyn. Ugoda nie została zawarta 

6. 24.03.2017 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa z wniosku 10 

spadkobierców byłej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” z udziałem 

Starosty Pruszkowskiego, Gminy Michałowice oraz Gminy Raszyn o zawezwanie do 

próby ugodowej o zapłatę odszkodowania za utracone grunty w gminie Michałowice i 

gminie Raszyn. Ugoda nie została zawarta 

7. 05.04.2017 w Najwyższym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa w sprawie 

skargi kasacyjnej Gminy Michałowice na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 13 czerwca 2014 r. w przedmiocie reformy rolnej „Dóbr Ziemskich Pęcice” działki 

ewid. 641 położonej w Pęcicach. Sprawa została odroczona bez rozstrzygnięcia  

8. 06.04.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 3295/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności działki ewid. nr 681/7 o pow. 0,0086 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 

Komorów-Wieś, gmina Michałowice, przeznaczonej na poszerzenie ul. Stara Droga.   

9. 06.04.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 3301/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 
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własności działki ewid. nr 252/8 o pow. 0,0082 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 

Komorów-Wieś, gmina Michałowice, przeznaczonych na poszerzenie ul. Stara Droga.   

10. 19.04.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 267/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności działki ewid. nr 394 o pow. 0,1627 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 

Michałowice-Wieś, gmina Michałowice, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.   

11. 19.04.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 278/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności działki ewid. nr 277/5 o pow. 0,0220 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 

Granica, przeznaczonej na poszerzenie gminnej drogi wewnętrznej.   

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Skośna” i „Długa” w 

Granicy były wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 23 stycznia do 20 lutego br. 

Dyskusje publiczne odbyły się 6 lutego, a uwagi zbierano do 6 marca br. Rozpatrzenie 

uwag nastąpiło 27 marca br. Obecnie trwa wprowadzanie do projektów planów ustaleń 

wynikających z pozytywnie rozpatrzonych uwag. Projekt planu obszaru „Długa”, po 

zmianach, będzie ponownie wysłany do uzgodnień i wyłożony do publicznego wglądu. 

Projekt planu obszaru „Skośna”, w związku z brakiem potrzeby ponownego wykładania 

do publicznego wglądu, będzie mógł być przekazany Radzie Gminy w najbliższym 

możliwym czasie.  

2. W związku z tym, że firma PPP z Gdańska opracowująca projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Opacz Mała” jednostronnie zerwała umowę i nie kontynuowała 

prac nad projektem planu, zaistniała konieczność pilnego wyboru wykonawcy tego 

opracowania. W dniu 19 kwietnia br. podpisana została umowa z firmą BROL Systemy 

Przestrzenne z Piaseczna na dokończenie opracowania. Projekt planu, po wprowadzeniu 

zmian wynikających z pozytywnie rozpatrzonych uwag, będzie wykonany w ciągu 

miesiąca od podpisania umowy. Po tym terminie zostanie ponownie wysłany do 

uzgodnień i wyłożony do publicznego wglądu. Obecnie nie można jeszcze precyzyjnie 

określić terminu wyłożenia, ale powinno to nastąpić jeszcze przed wakacjami.   

3. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Michałowice-Wieś” był 

ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20 marca do 18 kwietnia br. 

Dyskusja publiczna odbyła się 10 kwietnia, a uwagi są zbierane do 4 maja br. 

Rozpatrzenie uwag nastąpi do 25 kwietnia br.   

4. Do dnia dzisiejszego Naczelny Sąd Administracyjny nie ustalił terminów rozpraw 

dotyczących skarg kasacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na orzeczenia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylające do ponownego 

rozpatrzenia dwie decyzje Ministra odmawiające wydania zgód na zmianę przeznaczenia 

na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III położonych w Sokołowie i 

Pęcicach.   

5. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Staszica II. 

6. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w gminie Raszyn – obszar IV. 

Projekt planu został dostosowany do obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Michałowice w tym rejonie (Sokołów).    
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Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

1. Zorganizowano:  

1) koncert Bogusława Morki 14 stycznia 2017 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy 

Michałowice,  

2) turniej Mazovia CUP w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych 11 marca 2017 r. 

w szkole w Michałowicach, 

3) dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2017 rok 

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego.  

2. Z funduszy sołeckich współorganizowano: 6 koncertów dla mieszkańców, 5 bali 

karnawałowych, 9 warsztatów dla dzieci i dorosłych, 8 przedstawień dla dzieci, 2 bale 

choinkowe, 3 zabawy mikołajkowe, 9 spotkań wigilijnych sołectw z terenu Gminy 

Michałowice, 1 spektakl dla dorosłych.  

3. Podpisano 22 umowy na wsparcie i 1 na powierzenie realizacji zadań publicznych w 

ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz 1 umowę z zakresu 

„kultury fizycznej i sportu” na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego 

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

wolontariacie). 

 

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. 5 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się szkolenie dla 

nauczycieli dotyczące zmian w prawie oświatowym i przepisach dotyczących pracy 

nauczycieli. 

2. 9 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spotkanie dyrektorów 

placówek oświatowych z dyrektorem ZOEAS i Wójtem Gminy w sprawach związanych 

z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty i przepisach dotyczących rekrutacji do 

placówek oświatowych, nowej organizacji szkół i przekształceniem ZOEASu w Centrum 

Usług Wspólnych.  

3. Szkoły w Nowej Wsi i Komorowie po raz 24 wzięły udział w Finale WOŚP, który odbył 

się 15 stycznia 2017 r.. W Nowej Wsi została zebrana suma 64 309 zł, w Komorowie  

58 000 zł. 

4. W lutym dzieci i młodzież odpoczywały od szkoły podczas ferii zimowych. W szkołach 

w Gminie Michałowice organizowane były zajęcia dla chętnych dzieci. W ofercie były 

zajęcia sportowe, gry planszowe i zajęcia świetlicowe, ale także warsztaty naukowe.  

5. Już od początku marca rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszkoli gminnych, 

oddziałów przedszkolnych oraz do I klas szkół podstawowych. Rekrutacja trwała do 

31 marca br. Obecnie wnioski dzieci będą analizowane przez komisje powołane przez 

dyrektorów placówek. 

6. 21 marca br. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z dyrektorem CUW w 

sprawie organizacji nowego roku szkolnego na nowych zasadach.  

7. 27 marca br. Komisja stypendialna przyznała stypendia im. Jana Pawła II uzdolnionym 

studentom zamieszkałym w Gminie Michałowice. O stypendium ubiegało się 21 osób, 

Komisja przyznała je 16 osobom. Stypendia zostały zróżnicowane i wynoszą od 200 do 

600 zł miesięcznie. 

8. Od grudnia do końca kwietnia pracownicy CUW przeprowadzili i rozstrzygnęli 

1 przetarg i 8 postępowań konkursowych dla szkół i przedszkoli gminnych. 
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Z zakresu pomocy społecznej: 

1. W styczniu podpisano umowy na świadczenie poradnictwa specjalistycznego 

świadczonego przez psychologów, specjalistą do spraw uzależnień, specjalistę ds. 

przemocy - mediatorem i prawnikiem jak również umowy na wykonanie opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób kierowanych przez Gminną Komisją ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. 20.01.2017r. rozpoczęły się warsztaty dla rodziców ”Szkoła dla rodziców i 

wychowawców – Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci mówiły” w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. 

3. zrealizowano program profilaktyczny „Cyberprzemoc- ty możesz przerwać „ dla IV klas 

oraz rodziców Szkoły Podstawowej w Komorowie oraz odbyły się spektakle 

profilaktyczne „Supełki – nieoczekiwana zmiana miejsc” dla dzieci klas 0-III Szkoły 

Podstawowej w Michałowicach 

4. Podpisano umowę z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na 

prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz prowadzenie treningu 

konstruktywnych zachowań abstynenckich. 

5. Podpisano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Pruszkowie na realizację dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób 

współuzależnionych „Grupa Rozwoju Osobistego” 

6. Dwa razy w tygodniu (w środy i piątki) odbywały się zajęcia dla dzieci na świetlicy w 

Granicy. W ramach zajęć w grudniu zorganizowano wycieczkę na Warsztaty 

Czekoladowe a w styczniu i lutym zrealizowano cykl spotkań edukacyjnych na temat 

bezpiecznego korzystania z Internetu  

7.  W dniach 13 i 15 lutego 2017 r. oraz w dniach 20-24 lutego 2017 r. zrealizowano zajęcia 

dla dzieci w ramach Klubu Zimowa Stacja. W zajęciach pomagało 8 wolontariuszy. 

8. 14 marca 2017 r. we współpracy z Gminną Biblioteką w Komorowie oraz Fundacją 

Edukacji Międzykulturowej rozpoczęto realizację projektu wolontariackiego pt. Pokój 

zagadek Pani Marii Dąbrowskiej, który ma na celu utworzenie pierwszego pokoju 

zagadek w Gminie Michałowice. W projekcie bierze udział 19 wolontariuszy.  Odbyły się 

3 spotkania, w tym wizyta studyjna w pokojach zagadek w Warszawie. Finał projektu 

planowany jest na dzień 3 czerwca 2017 r podczas wydarzenia Noc Bibliotek.  

9. Zrealizowano dwa warsztaty/szkolenia dla wolontariuszy: 

- warsztat migowy – 21 stycznia 2017 r., w którym uczestniczyło 8 wolontariuszek 

- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 25 marca 2017 r, w którym uczestniczyło 10 

wolontariuszy 

10. Trwa realizacja projektu „Link do przyszłości” z wykorzystaniem 5 robotów użyczonych 

na okres 2 miesięcy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zajęcia 

odbywają się w pracowni komputerowej w budynku Gminnego Centrum Wolontariatu w 

Opaczy (ul. Ryżowa 90) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w 

Komorowie. Łącznie zaplanowanych jest 15 spotkań, z których skorzysta 8 klas ze Szkoły 

Podstawowej w Komorowie, dzieci ze świetlicy w Granicy oraz 4 nieformalne grupy 

dzieci mieszkających na terenie całej gminy. Do dnia 21.04 z oferty zajęć skorzystało 122 

dzieci z terenu Gminy Michałowice. 

11. W dniach od 31 marca do 9 kwietnia 2017r. trwała akcja „Podziel się z sąsiadem”.  
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Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. Ukończono prace nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy 

Michałowice na lata 2016-2023”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Obecnie uchwalony dokument podlega ocenie 

przez Zespół ds. Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.  

2. Rozliczono finansowo i rzeczowo otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Renowacja 

nawierzchni boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w 

Michałowicach oraz budowa boiska piłkarskiego w Granicy”.  

3. Rozliczono finansowo i rzeczowo otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na 

realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy – Kolonii” w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.  

4. Rozliczono finansowo i rzeczowo zadanie pn. „Powierzchniowe utrwalenie istniejących 

nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ulicy Parkowej w gminie Michałowice”, które 

otrzymało dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych.  

5. 21 grudnia 2016 roku podpisano Umowę pożyczki na realizacją zadania pn. „Budowa 

budynku świetlicy wiejskiej w Granicy, gm. Michałowice”. Obecnie trwa rozliczenie 

przyznanej pożyczki. 

6. Otrzymano dofinansowanie na realizację 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.  

7. Otrzymano dofinansowanie na realizację projektu pn. 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”). 

8. 5 kwietnia 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację Operacji pn. „Budowa strefy 

rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – Etap I”. Obecnie trwa ocena formalna 

złożonego wniosku o dofinansowanie.  

 


