
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   21.04.2018 r. do 24.09.2018 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę na „Remont dróg tłuczniem kamiennym, 

betonowym oraz destruktem” z firmą „PAULOKOP Paweł Pietruszka" z siedzibą Stara 

Wieś ul. Grodziska 21 w na kwotę brutto 531 042,54 zł. 

2. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę  na „Remont chodników, wjazdów 

i parkingów na terenie gminy” z firmą MARGARET Katarzyna Bartczak z siedzibą, Stara 

Wieś ul. Grodziska 21 w na kwotę brutto: 302 876,55 zł. 

3. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę  na  „Równanie i profilowanie dróg” z firmą 

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

brutto: 148 013,03 zł. 

4. Wszczęto postępowanie na: „Utwardzenie działki w Michałowicach przy ul. Dworcowej”. 

5. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę  na: „Wymianę i uzupełnienie oznakowania 

pionowego i poziomego” z firmą  PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna 

z siedzibą w Józefowie ul. Krucza 2, na kwotę brutto: 118 295,25 zł 

6. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na: „Modernizację i wymianę 

nawierzchni asfaltowych”. 

7. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę  na „Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej 

w Opaczy-Kolonii” z firmą „EKOMEBUD Radosław Goss z siedzibą Skierniewice 

ul. Starbacicha na kwotę brutto: 243 773,82 zł. 

8. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę  na „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni 

bitumicznej” z firmą „ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z siedzibą Milanówek 

ul. Dębowa 8 lok.45 na kwotę brutto: 1 217 700,00 zł.  

9. Wszczęto postępowanie na „Modernizację nawierzchni asfaltowych w ul. Parkowej 

w gminie Michałowice – etap II. 

10. Wszczęto postępowanie na: „Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej”. 

11. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę  na „Modernizację i wymianę 

nawierzchni asfaltowych”. Podpisano umowę z firmą „Efekt” z siedzibą Warszawa 

ul. Szomańskiego 8 na kwotę brutto: 553 500,00 zł.  

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 siedzibą 

Otrębusy, ul. Wiejska 13 na kwotę 556 416,00 zł brutto, 

 część II z REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa, ul. Zawodzie 16 na kwotę 

52 596,00 zł brutto, 

 część III z REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa, ul. Zawodzie 16 na kwotę 

348 840,00 zł brutto. 

13. Podpisano umowę na zakup i montaż wiat przystankowych z firmą ARRET Sp. z o.o., 

ul. Kopalniana 11, Zabrze, na kwotę brutto 46 002,00 zł. 
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14. Podpisano umowę na remont i konserwację urządzeń zabawowych w ogródkach 

jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji z firmą DELTA CERT Sp. z o.o. 

ul. Reformacka 6, Rzeszów, na kwotę brutto 57 441,00 zł. 

15. Podpisano umowę na remont mostka na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej, 

z firmą Wygonowski Daniel Firma Budowlana „UNIB”, ul. Wyspiańskiego 44, Ostróda, 

na kwotę brutto 49 999,50 zł. 

16. Podpisano umowę na remont oświetlenia na Placu Paderewskiego w Komorowie, z firmą 

ENERGO_MIX Piotr Gieleciński, Łoś, ul. Prażmowskiego 42d, na kwotę brutto 

53 943,85 zł. 

17. Wszczęto postępowanie i podpisano umowę na „Wymiana sieci, przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz  usuwanie awarii na sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej.” z Januszem Napartym, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, 

z siedzibą w Starych Faszczycach 52 B, na łączną kwotę brutto 375 000,00 zł. 

18. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Michałowice. Podpisano umowę z firmą „Święcki” Andrzej Święcki, Pruszków,  

ul. Przejazdowa 27 A, na kwotę brutto 328 913,48 zł. 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) Przebudowę boiska w Komorowie – z firmą MORIS z Warszawy za 991 405,00 zł 

brutto. 

2) Przebudowę ul. Skośnej i ul. Borówkowej w Granicy – z firmą Usługi Brukarskie 

Budowa Dróg Król Józef Zbigniew z Opaczy-Kolonii za 1.548.570,00 zł brutto. 

3) Przebudowę rowu U-1 etap IIIa – z firmą Meliorex Sp. z o.o. ze Szkocji 

za 18.721.517,33 zł brutto,  w tym udział Gminy Michałowice 5.145.037,67 zł 

brutto. 

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

Regułach – z firmą Usługi Budowlane Waldemar Grądzki z Gołkowa 

za 1.137.990,03 zł brutto. 

5) Budowę sieci wodociągowej Pęcice–Ogród – z firmą Spółdzielnia Mieszkaniowa 

z Piaseczna za 293.984,62 zł brutto . 

6) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Czeremchy w Granicy – z firmą 

firma Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek z Piastowa za 305.040 zł brutto. 

7) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pod Borem w Komorowie – 

z firmą Wod-Kan Więckowski Milewski Sp. J. z Pruszkowa za 413.001,05 zł 

brutto. 

8) Budowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej - z firmą Wod-Kan 

Więckowski Milewski Sp. J. z Pruszkowa za 413.001,59 zł brutto . 

9) Budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi – firma 

Santinex Robert Siekierski z Sochaczewa za 865.366,50 zł brutto . 

10) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi – firma 

Energo-Wac Wacław Bąk z Konstancina-Jeziornej za 333.867,26 zł brutto . 

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

z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu – firma Ziel-Bud  Wojciech Rukat 

z Warszawy za 2.708.000,00 zł brutto (dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice). 
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12) Budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy” oraz „Budowa odcinków sieci 

kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach 

ubiegłych – Insbud Stanisław Bystrzycki z Pruszkowa za 441.939,00 zł brutto. 

13)     Przebudowę i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora - firma 

Impuls Budownictwo Sp. z o.o. z Łęcznej za 989.047,85 zł brutto. 

14) Budowę odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi – 

firma Hydro-Kan-Bruk Sp. z o.o. z Warszawy za 1.483.380,00 zł brutto. 

15) Budowę parkingu Parkuj i Jedź-etap II - firma ZBW Elektronika z Warszawy za 

1.899.612,00 zł brutto. 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową 

i Rumuńską w Michałowicach (drugi raz) 

2) Modernizację infrastruktury zewnętrznej na terenie szkoły w Komorowie (drugi 

raz). 

3) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Regułach. 

 

3. Unieważniono postępowanie na budowę chodnika wraz z przebudową wodociągu 

w ul. Parkowej na odcinku od ul. Sokołowskiej w Pęcicach do ul. Ks. Woźniaka 

w Suchym Lesie. 

 

4. Zakończono: 

1) Przebudowę ul. Podlaskiej w Komorowie,  

2) Przebudowę ul. Lubuskiej w Komorowie, 

3) Przebudowę ul. Kujawskiej w Komorowie, 

4) Przebudowę ul. Baśniowej w Regułach, 

5) Przebudowę ul. Firmowej w Regułach, 

6) Przebudowę ul. Polnej w Komorowie, 

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

8) Rozbudowę odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie, 

9) Budowę odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy, 

10) Modernizację budynków szkolnych w Nowej Wsi, 

11) Modernizację budynku szkoły w Michałowicach, 

12) Monitoring w szkole w Komorowie, 

13) Budowę wiaty solarnej na parkingu w Regułach, 

14) Budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, 

15) Przebudowę świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii, 

16) Modernizację SUW Komorów, 

17) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pod Borem w Komorowie, 

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

19) Budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Stara Droga i Zielna w Komorowie, 

20) Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy, 

21) Budowę boiska w Suchym Lesie. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. 10.05.2018 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa z pozwu osoby 

fizycznej przeciwko Gminie Michałowice  o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne 

korzystanie  oraz wykup części działek zajętych pod ciąg pieszy. Sprawa została 

odroczona do dnia 08.10.2018 r. 
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2. 12.06.2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 7280/2018 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 252/1 o pow. 0,0123 ha,  położonej 

w obrębie ewidencyjnym Sokołów. 

3. 13.06.2018 r. aktem notarialnym Rep. A. 3212/2018 przed notariuszem Anetą Orczyk 

w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Gmina Michałowice, nabyła prawo własności 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 631/4 o pow. 0,3028 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Pęcice.   

4. 15.06.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa z wniosku Gminy 

Michałowice o zasiedzenie działek ewid. Nr 57 i 78 o łącznej pow. 0,4596 ha,  położonych 

w obrębie ewidencyjnym Reguły.  Sprawa została odroczona do dnia 28.09.2018 r. 

5. 25.07.2018 r. została podpisana umowa dzierżawy pomiędzy Gmina Michałowice 

a Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o.o. na dzierżawę nieruchomości położonej 

w Komorowie przy ul. Ceglanej  stanowiącej zabudowaną działkę ewid. 716/25  oraz część 

działki ewid. 716/28 na prowadzenie dziennego domu seniora oraz świetlicy.   

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Zakończono procedury planistyczne dotyczące projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Długa” w Granicy. Projekt planu wykładano 

dwukrotnie do publicznego wglądu i rozpatrzono uwagi do niego. Sposób ich rozpatrzenia 

umożliwia przekazanie projektu uchwały zatwierdzającej plan pod obrady Rady Gminy. 

2. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Działkowa” i „Dworcowa” 

w Regułach oraz „Leśna” w Pęcicach Małych są również na ukończeniu. Projekty planów 

wyłożono do publicznego wglądu oraz zebrano i rozpatrzono uwagi do nich. Ich 

uchwalenie możliwe będzie na jednej z kolejnych sesji Rady Gminy. 

3. Na posiedzeniu w dniu 8 maja 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 „Pęcice, Sokołów”. Wyrok sądu 

wraz z uzasadnieniem wpłynął już do Urzędu Gminy. Do dnia dzisiejszego Minister nie 

wydał nowego rozstrzygnięcia w tej sprawie.  

4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał też do dnia dzisiejszego ponownej decyzji w 

sprawie wniosku Wójta Gminy o wydanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele 

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

Suchy Las”. Korzystne dla władz gminy rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego zapadło w dniu 19 stycznia br. 

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. 12 maja 2018 r. koncert Katy Carr w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.  

2. 20 maja 2018 r. koncert Rodziny Kaczmarków w kościele w Michałowicach.  

3. 27 maja 2018 r. koncert Hanny Banaszak w sali multimedialnej Urzędu Gminy 

Michałowice. 

4. 31 maja 2018 r. „Wieczór uwielbienia” na placu Ignacego Paderewskiego w Komorowie.  

5. 17 czerwca 2018 r . festyn Dni Gminy Michałowice. w Michałowicach.  
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6. Aktywne Wakacje na czterech strefach rekreacji od 25 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 

2018 r.    

7. 5 sierpnia 2018 r. uroczystości 74. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz bitwy 

i egzekucji w Pęcicach  

8. 26 sierpnia 2018 r. Dożynki Gminne w Granicy.  
9. 2 września 2018 r. otwarcie świetlicy w Opaczy-Kolonii. 

10. 9 września 2018 r.  otwarcie świetlicy w Nowej Wsi. 

 

Współorganizowano: piknik strażacki z OSP Nowa Wieś 1 września 2018 r., IV 

Międzyprzedszkolny konkurs piosenki o Warszawie 16 maja 2018 r., 3 Zawody wędkarskie 

w Nowej Wsi i Komorowie  

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano:  35 warsztatów dla mieszkańców (dzieci 

i dorosłych), 7 pikników sołeckich, 2 koncerty, 5 przedstawień dla dzieci, 17 cyklicznych 

zajęć sportowych dla mieszkańców, 3 turnieje gier planszowych, 11 wyjazdów dla 

mieszkańców gminy,  1 Dyskusyjny Klub Filmowy, spotkanie autorskie 

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. Wcześniej niż zazwyczaj, bo do 24 kwietnia dyrektorzy szkół i przedszkoli musieli 

przygotować arkusze organizacji pracy na nowy rok szkolny. Arkusze zostały 

zatwierdzone 10 maja. 

2. Na początku maja komisje rekrutacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

wywiesiły listy dzieci przyjętych do placówek. Do Przedszkola w Michałowicach dostały 

się wszystkie chętne dzieci, podobnie do Przedszkola w Nowej Wsi. Dla dzieci, które 

brały udział w rekrutacji dodatkowej w sierpniu pozostało 7 miejsc. 

3. Od 18 do 20 kwietnia uczniowie III klas gimnazjów pisali egzaminy. Wyniki zostały 

ogłoszone 15 czerwca br. Uczniowie michałowickich gimnazjów osiągnęli bardzo 

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

województwa mazowieckiego. 

4. 15 maja został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Nowej Wsi, w związku z przejściem nas emeryturę dotychczasowej 

Pani Dyrektor. W konkursie wzięło udział 3 kandydatów, ostatecznie komisja 

konkursowa w dniu 14 czerwca wyłoniła Jadwigę Jodłowską jako kandydatkę na to 

stanowisko. Wójt Gminy powierzył stanowisko Dyrektora wyłonionej kandydatce 

30 sierpnia br. 

5. 4 maja rozpoczęły się matury w Liceum Ogólnokształcącym w Komorowie. Jak potem 

wykazały ich wyniki, uczniowie Liceum uzyskali 100% zdawalności. 

6. 7 czerwca w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbył się finał konkursu 

„Zdrowo i aktywnie w Gminie Michałowice” dla uczniów naszych szkół.  

7. 7 czerwca, w szkole w Nowej Wsi odbyła się kolejna odsłona projektu „Szeleszczące 

Karty”. W tym roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili spektakl 

pt. „W brzozowym gaju – polski patriotyzm”. 

8. 9 czerwca w Przedszkolu w Michałowicach został zorganizowany festyn rodzinny. 

Dzieci razem z całymi rodzinami spędzały czas w ogrodzie przedszkolnym. Były 

poczęstunki, występy wychowanków, popisy klaunów i zabawy na dmuchańcach. 

9. 18 czerwca uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi wystawili 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 
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10. Rok szkolny w szkołach zakończył się 22 czerwca br. Do końca lipca pracowały 

Przedszkola w Michałowicach i Nowej Wsi. 

11. 28 czerwca w Urzędzie Gminy Michałowice odbywały się egzaminy dla nauczycieli na 

stopień nauczyciela mianowanego. Przed komisją stanęło 8 nauczycieli gminnych 

placówek oświatowych. Wszyscy egzamin zaliczyli  pozytywnie. Od dnia 1 września 

stali się nauczycielami mianowanymi, zyskując wyższą pensję i wiele przywilejów 

wynikających z Karty Nauczyciela. 

12. 23 sierpnia w  Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się zebranie dyrektorów placówek 

oświatowych z Wójtem Gminy. Tematem była organizacja nowego roku szkolnego. 

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

1 przetarg i 5 postępowań konkursowych dla szkół i przedszkoli gminnych. 

 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. W kwietniu  odbyły się 2 szkolenia dla wolontariuszy z modelowania balonów oraz Kurs 

malowania twarzy – farby +tatuaże brokatowe. 

2. W okresie kwiecień-czerwiec prowadzono zajęcia w ramach placówki wsparcia dziennego 

Klub Świetliki: Łącznie odbyło się 19 spotkań  oraz 27 maja piknik dla dzieci  i rodziców 

a 20 czerwca dzieci uczestniczyły w wycieczce do parku trampolin oraz w ramach 

współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Pruszkowie odbywały się spotkania 

Klubu Mądrych Sów w Opaczy-Kolonii. 

3. W maju zrealizowano warsztat profilaktyczny: „Definitywnie nie! Profilaktyka uzależnień 

od środków psychoaktywnych” dla uczniów klas II Gimnazjum  w Michałowicach oraz 2 

szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  dla profesjonalistów stykających się 

z problemem uzależnienia „Uzależnienie od alkoholu oraz wpływ na funkcjonowanie 

rodziny- uwarunkowania psychologiczne, diagnoza i pomoc” oraz szkolenie dla członków  

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nowelizacja ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- nowe obowiązki 

i kompetencje dla gmin”. 

4. W dniach 28 maja-8czerwca 2018 realizowano projekt DNI DOBRYCH UCZYNKÓW - 

zbiórka żywności trwałej dla osób starszych i niepełnosprawnych przy współpracy 

i czynnym udziale Zielonego Przedszkola w Granicy. Przygotowano 10 dużych paczek. 

5. W kresie czerwiec- wrzesień prowadzono diagnozę sytuacji i potrzeb seniorów. Odbyły 

się dwa spotkania warsztatowe mające na celu określenie tematyki diagnozy. Wzięli w 

nich udział przedstawiciele Biblioteki, GOPS-u, Komorowskiego Stowarzyszenia 

Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona, oraz Rejonowego 

Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach. Do 16 

lipca 2018 trwało badanie ilościowe - ankieta a we wrześniu przeprowadzono badanie 

jakościowe – wywiady. 

6. W okresie czerwiec – sierpień przeprowadzono akcję „Uszyj jasia” w ramach której 

uszyto 176 kolorowych jaśków, do Szpitala Dziecięcego im. Dzieci Warszawy 

w Dziekanowie Leśnym;  

7. 1 lipca rozpoczęto realizacje programu rządowego „Dobry start”. 
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8. W okresie wakacyjnym zorganizowano wypoczynek letni w formie kolonii dla 30 dzieci 

oraz w formie półkolonii organizowanych w Granicy dla 20 osobowej grupy młodzieży: 

pn. „Półkolonie z kamerą” oraz 30 osobowej grupy dzieci w wieku 6-12lat pn. „Festiwal 

kolorów”. 

9. W lipcu podpisano umowę o  dofinansowanie 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”.  

10. 7 sierpnia podpisano porozumienie o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach 

programu wieloletniego „Senior+”. 

11. 20 sierpnia rozpoczęła się realizacja projektu Klub Świetliki a od 17 września rekrutacja 

i pierwsze zajęcia dla uczestników. 

12. Wrzesień przeprowadzono Konkurs plastyczny „Bezpieczna rodzina” realizowany  

w ramach „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar. 

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. Trwa realizacja oraz sukcesywne rozliczanie finansowe 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.  

2. Trwa rozliczenie końcowe 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”). 

3. Trwa realizacja rzeczowa 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.  

4. 21 sierpnia br. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – 

Etap II”, który otrzymał dofinansowanie w ramach II naboru środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3.2 

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

mobilności miejskiej – ZIT -  ścieżki i infrastruktura rowerowa. Obecnie trwają prace 

wdrożeniowe. 

5. Trwa rzeczowa realizacja prac w ramach projektu pn. „Modernizacja nawierzchni 

asfaltowych w ul. Parkowej w gminie Michałowice – etap II” dofinansowanego ze 
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środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. 

6. Trwa rzeczowa realizacja projektu pn. „Budowa boiska sportowego do siatkówki w 

Suchym Lesie” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. 

7. Trwa rzeczowa realizacja projektu pn. „Zakup instrumentów muzycznych, elementów 

scenicznych oraz inscenizacyjnych na potrzeby rozwoju lokalnej kultury Sołectwa Opacz-

Kolonia” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. 

8. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł, w ramach projektu grantowego 

Fundacji Legalna Kultura, pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W trakcie przygotowania 

są dokumenty niezbędne  do podpisania umowy o dofinansowanie.  

9. Podpisano 44 umowy z beneficjentami o udzielenia dotacji na wymianę pieców 

węglowych na gazowe. Obecnie trwa rozliczanie wniosków złożonych przez 

beneficjentów programu oraz dokonywane są pierwsze wypłaty przyznanych dotacji. 

 

 


