
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   22.04.2017 r. do  31.08.2017 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice 

z firmą „Święcki” Andrzej Święcki, z Pruszkowa, na kwotę 230 888,71 zł brutto. 

2. Podpisano umowę na remonty w budynkach komunalnych z firmą „STANBUD” 

Stanisław Kowalewski z Adamowizny na kwotę 69 634,69 zł brutto. 

3. Zlecono firmie MAE Sp. z o.o. z Warszawy  przeprowadzenie postępowania na grupowy 

zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminy Michałowice na lata 2018-2019 na 

kwotę 34 400,00 zł brutto. 

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia ulicznego, wymianę szaf 

sterujących, wymianę i uzupełnienie punktów świetlnych, wymianę i remont linii słupów 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy.  

5. Podpisano umowę na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej z firmą 

„ROBOKOP Grzegorz Leonowicz” z Milanówka na kwotę 479 700,00 zł brutto.   

6. Podpisano umowę na Modernizację i wymianę nawierzchni asfaltowych z firmą „Efekt” z 

Warszawy na kwotę: 762 600,00 zł brutto.   

7. Podpisano umowę  na Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych z firmą 

„Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg” z Raszyna na kwotę 142 466,04 zł brutto.    

8. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę  

ul. Rodzinnej w Sokołowie.   

9. Podpisano umowę na dostawę kaskadowych konstrukcji kwiatowych, z firmą TERRA 

Group – Bogusław Albinowski z Zielonej Góry, na kwotę 20 098,20 zł brutto. 

10. Podpisano umowę na dostawę donic i kaskadowych konstrukcji wiszących, z firmą 

TERRA Group – Bogusław Albinowski z  Zielonej Góry, na kwotę 55 717,78 zł brutto. 

11. Podpisano umowę na naprawy urządzeń zabawowych z Głównym Ośrodkiem Certyfikacji 

i Nadzoru z  Rzeszowa, na kwotę 39 833,55 zł brutto. 

12. Rozstrzygnięto 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”. Podpisano umowy na: 

 część I z Panią Jolantą Generalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk  z Otrębus  na 

kwotę 463 104,00 zł brutto, 

 część II z Konsorcjum trzech firm: Marcin Chruścikowski, prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą GARDEN-PARKI Marcin Chruścikowski; PIREM Sp. z o.o.; 

Zakład Usług Ogrodniczych „CHABER” Wlazło-Michałowicz sp. j. na kwotę 

53 160,00 zł brutto, 

 część III z REMONDIS Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 214 596,00 zł brutto. 

13. Podpisano umowę na „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana 

sieci i przyłączy wodociągowych  i kanalizacyjnych oraz wymiana uszkodzonych zasuw i 

hydrantów na terenie Gminy Michałowice.” z „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne 

Janusz Naparty ze Starych Faszczyc na kwotę 629 000,00 zł brutto. 
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14. Podpisano umowę z Panem Kamilem Kułagą prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą KAPRIM z Warszawy na wykonanie prac polegających na kontroli stanu układów 

sterowania pompowni ścieków położonych na terenie gminy Michałowice, na kwotę 

16 100,00 zł brutto. 

15. Podpisano umowę z Panem Radosławem Tusińskim prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Radosław Tusiński LAMBDA z Pruszkowa  na wykonanie prac 

polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 

kanalizacji sanitarnej DN400 mm na odcinku o długości ok. 130 m w ul. Królewskiej w 

Regułach na terenie gminy Michałowice, na kwotę 19 680,00 zł brutto. 

 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) budowę sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach, z firmą Energo-Wac 

z Konstancina-Jeziornej za kwotę 49 569,00 zł brutto, 

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach, z firmą 

Edward Wilczyński ze Starej Iwicznej za kwotę 72 576,72 zł brutto, 

3) budowę przyłączy sanitarnych i wodociągowych oraz odcinków sieci w ulicach gdzie 

sieci zostały wybudowane wcześniej, z firmą Insbud z Pruszkowa za kwotę 

590 400,00  zł brutto, 

4) przebudowę ul. Akacjowej w Komorowie, z firmą MKL-BUD Michał Lulis 

z Warszawy za kwotę 520 802,71 zł brutto, 

5) przebudowę ul. Kolejowej w Komorowie, z firmą Strabag z Pruszkowa za kwotę   

149 500,35 zł brutto, 

6) przebudowę ul. Kurpiowskiej w Komorowie – z firmą Usługi Brukarskie Budowa 

Dróg Król Józef Zbigniew z Opaczy-Kolonii za kwotę 217 710,00  zł brutto, 

7) przebudowę ul. Jaśminowej w Michałowicach – z firmą Margot Małgorzata 

Szymańska z Warszawy za kwotę 287 964,88 zł brutto, 

8) przebudowę ul. Kaszubskiej w Komorowie – z firmą MKL-BUD Michał Lulis 

z Warszawy za kwotę 292 676,04 zł brutto,  

9) budowę oświetlenia terenu przy oczku wodnym w Sokołowie – z firmą Power Factor 

Michał Korczak z Antoniówki za kwotę 79 335,00 zł brutto. 

 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) przebudowę ul. Wschodniej w Komorowie  (po raz drugi),  

2) przebudowę ul. Śląskiej w Komorowie, 

3) przebudowę ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi – etap I, 

4) przebudowę ul. Wendy w Granicy (po raz drugi), 

5) przebudowę ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach, 

6) budowę odwodnienia w ul. Czystej w Opaczy-Kolonii (po raz drugi), 

7) budowę sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach (po raz trzeci), 

8) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie (po raz trzeci), 

9) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi, 

10) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Zielnej i Stara Droga w Komorowie,  

11) wykonanie zadaszenia boiska przy szkole w Michałowicach (po raz drugi), 

12) przebudowę świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii, 

13) unieważniono postepowanie na rozbudowę odwodnienia w ul. Polnej w Nowej Wsi. 

 

3. Zakończono: 

1) przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap IV, 
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2) przebudowę ul. Regulskiej w Michałowicach – etap II, 

3) przebudowę ul. Orzechowej w Granicy, 

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

5) budowę parkingu przy szkole w Nowej Wsi, 

6) przebudowę rowu U-1 wraz z budowa zbiornika retencyjnego w Regułach – etap II, 

7) budowę sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy – etap II, 

8) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, 

9) przebudowę sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy, 

10) budowę sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Topolowej w Michałowicach, 

11) rozbudowę zaplecza sportowego w Granicy w zakresie budowy ogrodzenia i 

zagospodarowania zielenią, 

12) remonty szkół i przedszkola w Nowej Wsi, 

13) modernizację nawierzchni placu zabaw przy szkole w Komorowie, 

14) budowę świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie, 

15) budowę świetlicy wiejskiej w Regułach, 

16) modernizację SUW Komorów, 

17) budowę oświetlenie boiska w Pęcicach Małych.  

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. 27.04.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 730/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem, Gmina Michałowice nabyła prawo własności nieruchomości stanowiącej 

działki ewid. nr 638/6, 638/7 o łącznej pow. 0,0854 ha, (ul. Tymiankowa)  położonej w 

obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia. 

2. 28.04.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 818/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 299/1, 299/2 o łącznej pow. 0,0823 

ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś. 

3. 28.04.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 798/2017 oraz aktem notarialnym Rep A 

811/2017 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w 

Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo własności nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 106/85 o pow. 0,1822 ha, i 106/87 o pow. 0,0257 ha położonej obrębie 

ewidencyjnym Granica.   

4. 17.05.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 1396/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 539/6 o pow. 0,0196 ha, położonej 

w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, stanowiącą część ul. Cedrowej. 

5. 22.05.2017 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa  

z apelacji osoby fizycznej o zawezwanie Gminy Michałowice do zawarcia ugody  

w sprawie wypłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

(dz. ew. 1663/2 i 163/4 – część ul. Jasnej i Mokrej). Sprawa została zawieszona do czasu 

zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wniosku Gminy 

Michałowice o stwierdzenie nabycia przez Gminę z mocy prawa gruntu zajętego pod ul. 

Jasną. 

6. 30.05.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 1983/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 370/1 o pow. 0,0941 ha, położonej 

w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącą ul. Zofii Nałkowskiej 
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7. 09.06.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 2507/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 218/14 o pow. 0,0027 ha,  

położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, przeznaczoną pod poszerzenie ul. 

Gromadzkiej. 

8. 07.07.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 13789/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 439/4 o pow. 0,0863 ha, położonej 

w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, stanowiącą część ul. Cedrowej. 

9. 07.07.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 3777/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 106/97 o pow. 0,1478 ha 

położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice.   

10. 07.07.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 3783/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 408 o pow. 0,0651 ha położonej 

w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice,  

11. 12.07.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 3923/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 87/33 o pow. 0,1206 ha położonej 

w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, gmina Michałowice.   

12. 14.07.2017 w Najwyższym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa w sprawie 

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

przedmiocie reformy rolnej „Dóbr Ziemskich Pęcice” w zakresie działek ewid. 629, 638, 

639/2, 641 położonej w Pęcicach. NSA uchylił decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz decyzję Wojewody w zakresie działek 629,638,639/2. W zakresie działki 641 

skarga Gminy została odrzucona.  

13. 20.07.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 4257/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 106/2 o pow. 0,3349 ha położonej 

w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice.   

14. 26.07.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 4491/2017 oraz aktem notarialnym Rep A 

4485/2017 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w 

Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych prawo 

własności nieruchomości położonej w Pęcicach stanowiącej działki ewid. nr 628/1, 

628/3, 628/6, 628/14, 628/26, 628/36, 628/43, 638, 639/3 o łącznej pow. 0,6172 ha.  

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

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

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

publiczna odbyła się 10 kwietnia, a uwagi zbierano do 4 maja br. Rozpatrzenie uwag 

nastąpiło 25 maja br. Po wprowadzaniu do projektu planu ustaleń wynikających z 

pozytywnie rozpatrzonych uwag pojawiła się konieczność podziału obszaru planu na dwie 

części. Projekt planu obszaru „Michałowice-Wieś część I”, po zmianach, będzie ponownie 

wyłożony do publicznego wglądu. Projekt planu obszaru „Michałowice-Wieś część II”, w 

związku z brakiem potrzeby ponownego wykładania do publicznego wglądu, będzie mógł 

być przekazany Radzie Gminy w najbliższym możliwym czasie. Wcześniej jednak trzeba 
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podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu dla tego 

obszaru w celu jego podziału na dwie części i uaktualnienia obowiązującego nazewnictwa 

obrębu geodezyjnego.  

2. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz-Mała” był wyłożony do 

publicznego wglądu w dniach od 5 czerwca do 5 lipca br. Dyskusja publiczna odbyła się 

26 czerwca, a uwagi zbierano do 19 lipca br. Rozpatrzenie uwag nastąpiło 4 sierpnia br. 

Uwagi zostały rozpatrzone w sposób niewymagający powtórzenia procedury planistycznej 

i umożliwiający przekazanie projektu planu do uchwalenia Radzie Gminy na najbliższej 

sesji.   

3. 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.   

4. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa. W projekcie tego dokumentu nie 

nastąpiły znaczące zmiany w stosunku do studium obowiązującego. Główny nacisk 

położony jest na uaktualnienie zapisów i likwidację Trasy Książąt Mazowieckich zgodnie 

z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego.  

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. 2 koncerty z cyklu Muzyczny Maj w Michałowicach 18 i 28 maja 2017 r.  

2. Festyn Dni Gminy Michałowice 18 czerwca 2017 r. w Michałowicach.  
3. Aktywne Wakacje na czterech strefach rekreacji od 26 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 

2017 r.    

4. Uroczystości 73. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w 

Pęcicach 6 sierpnia 2017 r. 

5. Kino letnie 30 lipca i 27 sierpnia  

 

Współorganizowano:  
Otwarcie świetlicy w Suchym Lesie, otwarcie boiska w Granicy połączone z Dniem 

Dziecka, Gminny Konkursu ortograficzny, 1 spotkanie wielkanocne sołectwa Opacz Mała, 

3 zawody wędkarskie w Nowej Wsi, piknik rodzinny, przedszkolny konkurs piosenki, 

międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej  

 

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

12 warsztatów dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe dla dzieci, 7 imprez kulturalno-

integracyjne, 10 wyjazdów mieszkańców sołectw z terenu Gminy Michałowice, 5 

przedstawień dla dzieci 

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. Od kwietnia w przedszkolach i szkołach pracowały komisje rekrutacyjne. Wszystkim 

chętnym dzieciom z Michałowic, Reguł i Opaczy zapewniono miejsce w Przedszkolu w 

Michałowicach i Niepublicznym Przedszkolu „Krokodylek” w Regułach, wyłonionym w 

konkursie na zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Michałowice. W 
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Nowej Wsi wszystkie chętne dzieci znalazły miejsce w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej.  

2. Od 19 do 21 kwietnia uczniowie III klas gimnazjów pisali egzaminy. Wyniki zostały 

ogłoszone 17 czerwca br. Uczniowie michałowickich gimnazjów osiągnęli bardzo wysokie 

wyniki, znajdując się w ścisłej czołówce szkół powiatu pruszkowskiego oraz województwa 

mazowieckiego. 

3. 22 kwietnia 2017 r. w  sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbył się koncert 

finalistów międzyszkolnego konkursu piosenki angielskiej. W konkursie  udział wzięli 

uczniowie wszystkich gminnych szkół podstawowych.  

4. 4 maja rozpoczęły się matury w Liceum Ogólnokształcącym w Komorowie. Jak potem 

wykazały ich wyniki, uczniowie Liceum uzyskali 100% zdawalności. 

5. 19 maja w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbył się organizowany przez 

Przedszkole w Michałowicach konkurs piosenki o Warszawie. W konkursie wzięły udział 

dzieci z przedszkoli w Michałowicach, Nowej Wsi, Raszyna i Warszawy. 

6. 21 maja  na boisku typu „Orlik” przy Zespole Szkół w Żółwinie odbył się turniej piłki 

nożnej chłopców reprezentujących szkoły podstawowe z gmin zrzeszonych w 

Stowarzyszeniu  Zachodniego Mazowsza „Mazovia”. Uczniowie szkoły z Nowej Wsi i 

członkowie UKS-u Nowa Wieś reprezentowali gminę Michałowice w tych zawodach 

osiągając pełen sukces. W tej edycji okazaliśmy się najlepszą drużyną tego wydarzenia 

sportowego. 

7. Gmina Michałowice zajęła 2. pozycję w ogólnopolskim rankingu „Miejsc sprzyjających 

edukacji”. 22 maja Wójt Gminy odebrał nagrodę na konferencji w Warszawie. Ranking 

został przygotowany przez fundację Evidence Institute,  zajmującą się badaniami 

oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, związaną 

z czołowymi polskimi uczelniami,  współpracującą z instytucjami badawczymi z Europy 

i USA. 

8. 24 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie odbyły się uroczystości 

związane z Dniem Patrona. Odsłonięto popiersie Marii Dąbrowskiej w nowym budynku 

szkoły. 

9. W maju zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy arkusze organizacji placówek na nowy 

rok szkolny. Pomimo zmian w systemie oświaty oraz planach nauczania w tym roku w 

placówkach  nie będzie zwolnień nauczycieli. 

10. 25 sierpnia odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli, na którym była 

omawiana organizacja nowego roku oraz zmiany w prawie. 

11. Od kwietnia do końca sierpnia pracownicy CUW przeprowadzili i rozstrzygnęli 

1 przetarg i 9 postępowań konkursowych dla szkół i przedszkoli gminnych. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. Zrealizowano 4 programy profilaktyczne „Fit jest git- życie bez używek, alternatywny styl 

bycia. Zdrowy sposób odżywiania ”  dla uczniów liceum w Komorowie,  „Cyberprzemoc –

to ty możesz to przerwać” dla uczniów w Michałowicach. „Dopalacze-nie wypal 

myślenia” dla Szkoły Podstawowej w Komorowie oraz  „Zagrożenia związane                   

z używaniem środków odurzających” . 

2. 29 maja odbyło się spotkanie koalicji na rzecz wolontariatu w skład której wchodzą 

przedstawiciele organizacji i instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy z terenu 

gminy Michałowice. 
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3. Zrealizowano projekt wolontriacki "Pokój zagadek Pani Marii" we współpracy                   

z Biblioteką w Komorowie oraz Fundacją Edukacji Międzykulturowej. 

4. Zrealizowano projekt "Link do przyszłości" - w ramach którego odbyło się 16 spotkań dla 

dzieci w Komorowie oraz w Opaczy-Kolonii. 

5. Do 24 czerwca realizowano zajęcia dla dzieci na świetlicy w Granicy. 

6. W dniach 19 -20 czerwca współorganizowano ogólnopolskie seminarium pt.: „Rozwój 

społecznościowy oparty na zasobach - czyli siła relacji  i współdziałania” w którym udział 

wzięły 64 osoby pracujące w lokalnych społecznościach. 

7. 11 i 18 czerwca  –przeprowadzono akcję „Ośmiorniczki dla wcześniaków w Gminie 

Michałowice”. 

8. W sierpniu podjęto współpracę  z Zarządem Fundacji Dzieci Mazowsza w sprawie 

realizacji „Programu operacyjnego - Pomoc Żywnościowa”.  

9. W dniach 17-18, 21-25 oraz 28.-31 sierpnia pod hasłem "10 dni dookoła świata" 

zrealizowano półkolonie/workcamp w Opaczy dla 29 dzieci, pomagało 7 lokalnych 

wolontariuszy i 7 wolontariuszy międzynarodowych. 

10. Przeprowadzono dystrybucję czasopisma INTEGRACJA oraz materiałów edukacyjno-

profilaktycznych „ Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Michałowice, 

11. Zorganizowano kolonie letnie dla grupy 23 dzieci.  

 

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. W dniu 18 lipca 2017 roku uchwalony dokument 

został wpisany na wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. 

Przyznane dofinansowanie na opracowanie Programu rozliczono finansowo. 

2. Otrzymano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Remont tłuczniem kamiennym 

ulicy rodzinnej w Sokołowie” w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych. Kwota przyznanej dotacji 114 000,00 zł. Obecnie trwa realizacja 

projektu 

3. 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, obecnie 

trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem Wykonawców ścieżek 

rowerowych na terenie Gmin objętych projektem oraz z wyłonieniem Inwestora 

Zastępczego dla projektu. 

4. 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 
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Jedź”) obecnie trwają prace projektowe związane z ostatnią fazą realizacyjną budowy 

parkingu. 

5. Na etapie oceny formalnej znajduje się projekt pn. „Budowa strefy rekreacji przy ul. 

Heleny w Nowej Wsi – Etap I” ubiegający się o dofinansowanie ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

6. W dniu 26 lipca 2017 roku złożono projekt pn. „Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w 

Gminie Michałowice - ETAP II” ubiegający się o dofinansowanie w II naboru środków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów- rozwój 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – typ projektów  Park & Ride 

(„Parkuj i Jedź”). Obecnie trwa ocena formalna projektu. 

7. W dniu 21 lipca 2017 roku z gminami Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa 

Leśna, Pruszków i Żyrardów, podpisano porozumienie umożliwiające ubieganie się o 

środki z UE dotyczące budowy sieci ścieżek rowerowych w ramach 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. 

8. Kontynuacja cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i 

organizacji pozarządowych Gminy Michałowice na temat możliwości pozyskania 

funduszy unijnych na założenie i rozwój działalności gospodarczej – spotkania 

zrealizowane 25 kwietnia 2017 r. oraz 11 lipca 2017 r. W przygotowaniu kolejne 

spotkanie - 19.09.2017 r. 


