
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.  

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Podpisano umowę na płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci 

kanalizacyjnej z Leonem Szelągiem Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, 

ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn na kwotę brutto: 178 849,62 zł; 

2. Podpisano umowę na Budowę sieci wodociągowej w ul. Starego Dębu, Turystycznej 

i Wrzosowej w Komorowie-Wsi z JR PROJEKT Joanna Rzeszutek, ul. Brzozowa 19A 

lok. 33, 22-400 Zamość na kwotę brutto: 142 311 zł; 

3. Podpisano umowę na przebudowę na Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa 

odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy z Jarosławem Radgowskim JR-SANBUD, 

ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki kwotę brutto: 848 700 zł; 

4. Podpisano umowę na Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II z Grzegorzem Leonowiczem 

ROBOKOP, ul. Dębowa 8 lok. 45, 05-822 Milanówek na kwotę brutto: 2 078 700 zł; 

5. Podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej „Część I – Przebudowa 

ul. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie”, „Część II – Przebudowa 

ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie-Wsi” z Adamem Kluj AKonsult mgr. inż. 

Adam Kluj Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa na 

kwotę brutto: 68 880 zł; 

6. Podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa zatoki 

autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach” z Adamem Kluj AKonsult 

mgr. inż. Adam Kluj Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo, ul. Odeska 31, 04-778 

Warszawa na kwotę brutto: 34 440 zł; 

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

Szelągiem Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn na 

kwotę brutto: 197 934,30 zł; 

8. Podpisano umowę na Modernizację i wymianę nawierzchni bitumicznych z Fal-Bruk Sp. 

z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa na kwotę brutto: 588 842,82 zł, 

9. Podpisano umowę na Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych z Małgorzatą 

Szymańską „MARGOT” ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa na kwotę brutto: 

728 258,42 zł; 

10. Podpisano umowę na Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Brzozowej na dz. ewid. 744, 

745 w Nowej Wsi z Małgorzatą Szymańską „MARGOT” ul. Pasaż Ursynowski 11,  

02-784 Warszawa na kwotę brutto: 267 472,63 zł; 

11. Podpisano umowę na Remont dróg tłuczniem betonowym, kamiennym oraz destruktem 

bitumicznym z Wiktorem Siadaczką Kruszywosort, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom na 

kwotę brutto: 483 279,30 zł; 

12. Podpisano umowę uzupełniającą na Równanie i profilowanie dróg z Pawłem Pietruszką 

„Paulokop” ul. Grodziska 21, 05-830 Stara Wieś na kwotę brutto: 78 506,58zł; 
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13. Podpisano umowę na Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-

Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi z P.P.U.H. Budowa i Naprawa 

Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa na kwotę brutto: 

848 700 zł; 

14. Podpisano umowę na Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 

w ul. Zielonej w Nowej Wsi z Romanem Zwierzchowskim, ul. Postępu 196, 05-515 

Mysiadło na kwotę brutto: 199 823,49 zł; 

15. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na Przebudowa i naprawa ogrodzeń 

w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice 

z Januszem Janucikiem Sztuka Ogrodów Janusz Janucik, Pszczółczyn 22, 18-204 

Kobylin-Borzymy na kwotę brutto: 121 770 zł; 

16. Podpisano umowę na Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz 

z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i bocznej od Bugaj w Komorowie-Wsi 

z Krzysztofem Prokopczykiem, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom na kwotę brutto: 

274 905 zł; 

17. Podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę parkingu przy 

ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi”  z Adamem Kluj AKonsult mgr. inż. Adam Kluj 

Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa na kwotę 

brutto: 45 510 zł; 

18. Podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi wraz 

z odwodnieniem na działce 628/13 w Regułach” z Krzysztofem Suligą „Biuro projektów 

infrastrukturalnych”, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki na kwotę brutto: 55 042,50 zł; 

19. Podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej na „Część I – Przebudowa 

ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie”, „Część II – Przebudowa ul. Ryszarda w 

Komorowie” z MT-Projekt Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 

Grójec na kwotę brutto: 92 800,02 zł; 

20. Podpisano umowę uzupełniającą na Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej 

w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi z P.P.U.H. 

Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa na 

kwotę brutto: 249 886,80 zł; 

21. Podpisano umowę na Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnoty Wiejskiej  

i Rodzinnej w Sokołowie z Robertem Siekierskim Santinex ul. Planowa 11, 96-500 

Sochaczew  na kwotę brutto: 246 000 zł; 

22. Podpisano umowę uzupełniającą na Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie 

gminy z  Katarzyną Bartczak „ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH 

KATARZYNA BARTCZAK”, z siedzibą 05-830 Nadarzyn, Stara Wieś ul. Grodziska 21 

na kwotę brutto: 153 370,24 zł; 

23. Podpisano umowę na Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie-Wsi z  Małgorzatą 

Szymańską „MARGOT” ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa na kwotę brutto: 

491 367,36 zł; 

24. Podpisano umowę na Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy z Castor 

Craft Sp. z o.o., ul. Pieńków 159, 05-152 Czosnów  na kwotę brutto: 26 404,59 zł; 
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25. Podpisano umowę na Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Granicy 

ul. Długa i ul. Pruszkowska z Piotrem Słomskim, ul. Stwosza 18, 33-100 Tarnów na 

kwotę brutto: 66 644,02 zł; 

26. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na Czyszczenie i konserwację 

zbiorników retencyjnych na terenie gminy Michałowice z Jolantą Generalczyk ZAKŁAD 

USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk, ul. Wiejska 13, 05-805 Otrębusy 

na kwotę brutto: 95 360,22 zł; 

27. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie utwardzenia przejścia 

dla pieszych wraz z przebudową ogrodzenia z Katarzyną Bartczak „ZAKŁAD USŁUG 

WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK”, z siedzibą 05-830 Nadarzyn, 

Stara Wieś ul. Grodziska 21 na kwotę brutto: 49 798,05 zł; 

28. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na Remont nawierzchni ulicy 

Słowików w Pęcicach Małych z P.P.U.H. BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT SP. 

Z O.O. (REGON: 010480133, NIP: 522-002-02-66), Warszawa (kod 02-495) 

ul. Szomańskiego 8 na kwotę brutto: 110 700 zł; 

29. Podpisano umowę na Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych poziomych 

i pionowych z PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów na 

kwotę brutto: 23 142,45 zł; 

30. Podpisano umowę uzupełniającą na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej 

z Grzegorzem Leonowiczem ROBOKOP, ul. Dębowa 8 lok. 45, 05-822 Milanówek na 

kwotę brutto: 392 453,03 zł; 

31. Podpisano umowę na oświetlenie przejść dla pieszych w Pęcicach z Piotrem 

Gielecińskim ul. Prażmowska 42d, 05-504 Łoś na kwotę brutto: 57 959,62 zł, 

32. Podpisano umowę na Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa ul. Rekreacyjnej  

w Granicy” z Markiem Krawczykiem, ul. Fabryczna 3, 0-540 Sanniki na kwotę brutto: 

61 500 zł; 

33. Podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul. Bodycha 

w Opaczy-Kolonii” z MT-Projekt Sp. z o.o. ul. POW 9, 05-600 Grójec na kwotę brutto: 

55 350 zł; 

34. Podpisano umowę na Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci 

wodociągowej w ul. Rodzinnej w Sokołowie w 2020 r.” z Janem Wojcieskim, 

ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa na kwotę brutto: 55 350 zł; 

35. Podpisano umowę na Wymiana pomp w przepompowni ścieków na terenie gminy 

Michałowice z Markiem Juchniewiczem, ul. Gutta 1 lok 31, Warszawa na kwotę brutto: 

36 531 zł; 

36. Podpisano umowę uzupełniającą na Wymiana i remont linii i słupów oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy z Mieczysławem Wasilewskim „BUDWEX” ul. 3 Maja 89, 

05-080 Truskaw na kwotę brutto: 148 215 zł; 

37. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na Usunięcie awarii na odwodnieniu 

w Regułach przy ul. Topolowej na działce nr 126/2 z Januszem Naparty „NAPARTY” 

Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, Stare Faszyce 52 B, 05-870 Błonie, na 

kwotę brutto: 105 000 zł; 
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38. Podpisano umowę na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii dla 

potrzeb gminy Michałowice z PGE Obrót S.A., ul. 8go Marca 6, 35-959 Rzeszów na 

kwotę brutto: 3 190 000 zł; 

39. Podpisano umowę na Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi z Gór-Bud Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Wrzosowa 23, 05-270 Nadma  na kwotę brutto: 899 843,54 zł; 

40. Podpisano umowę na Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi z Piotrem 

Pacholczykiem, ul. Królewska 21, 05-822 Milanówek na kwotę brutto: 663 873,36 zł; 

41. Podpisano umowę uzupełniającą na Modernizacja nawierzchni bitumicznych z Fal-Bruk 

Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa na kwotę brutto: 191 472,13 zł; 

42. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na remont progów spowalniających 

na terenie gminy z Katarzyną Bartczak „ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH 

KATARZYNA BARTCZAK”, z siedzibą 05-830 Nadarzyn, Stara Wieś ul. Grodziska 

21na kwotę brutto: 91 748,17 zł; 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowę na wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego dla remontu 

kuchni w Szkole w Komorowie z firmą Budownictwo Paweł Chojecki, Pruszków, na 

kwotę brutto 2.460,00 zł. Prace zostały wykonane w terminie umownym, odebrane  

i rozliczone; 

2. Podpisano umowę na wykonanie działań naprawczych na strefie rekreacji przy ul. Heleny 

w Nowej Wsi z firmą ZIEL-BUD Wojciech Rukat, Warszawa, na kwotę brutto 16.444,53 

zł. Termin wykonania umowy 16.12.2019; 

3. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji odpływu kanalizacyjnego w budynku 

Szkoły w Nowej Wsi z firmą Paweł Wierzbicki HYDRO-LUX, Dawidy, na kwotę brutto 

7.380,00 zł. Termin wykonania 26.11.2019; 

4. Podpisano umowę na modernizacje wentylacji w kuchni w szkole w Komorowie z firmą 

Clima Control Zbigniew Skirzyński, Ożarów Mazowiecki, na kwotę brutto 45.527,22  zł. 

Termin wykonania 31.12.2019; 

5. Podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej i wykonanie robót 

modernizacyjnych budowlanych w szkole w Komorowie z firmą STANBUD Stanisław 

Kowalewski, Grodzisk Mazowiecki, na  kwotę brutto 99.261,00 zł. Termin wykonania 

31.12.2019; 

6. Podpisano umowę na remont  i prace dodatkowe w budynku dziennego pobytu seniora  

w Komorowie z firmą ER-KA Renata Kowalska, Piastów, na łączną kwotę brutto 

35.000,00 zł. Prace zostały wykonane w terminie umownym, odebrane i rozliczone;  

7. Podpisano umowę na remont posadzki w budynku remizy OSP w Nowej Wsi prace 

modernizacyjne w budynku przedszkola w Nowej Wsi z firmą RENOMAX Leszek 

Sawicki, Warszawa, na kwotę brutto 39.360,00 zł. Umowa zakończona i rozliczona; 

8. Podpisano umowę na budowę budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej  

z firmą KARBUD Wojciech Karlicki, Kożuszki-Parcel, na kwotę brutto 981.810,56 zł. 

Termin wykonania do 19.08.2020; 

7. Podpisano zlecenie na przygotowanie projektu graficznego, wizualizacji, montażu  

i demontażu systemu wystawienniczo-ekspozycyjnego do prezentacji prac konkursowych 



 

5 

 

 

(przedszkole w Regułach) dla Exact Jolanta Trącewicz, Łomianki, na kwotę brutto 

13.619,79 zł. Zlecenia zrealizowane i rozliczone; 

8. Podpisano zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego nowej adaptacji pomieszczeń 

kuchni szkole w Komorowie dla Dariusza Placzyńskiego, Sulejówek, na kwotę brutto 

9.840,00 zł. Zlecenia zrealizowane i rozliczone;  

9. Podpisano umowę z M.O.C. Architekci z Katowic, na wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Regułach (w tym 

nadzory autorskie), na kwotę brutto 571.950,00 zł. Szacowany termin wykonania umowy 

30.09.2021; 

10. Podpisano umowę z Jerzym Kołomyckim na wykonanie projektu i nadzory autorskie 

dotyczące działań naprawczych na strefie rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi, na 

kwotę brutto 13.200,00 zł. Umowę zrealizowano i rozliczono; 

11. Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu przy Domu Seniora w Komorowie  

z firmą K. Bartczak, Nadarzyn, na kwotę brutto 107.921,25 zł. Umowę zrealizowano  

i rozliczono;  

12. Podpisano umowę z firmą YOMEX Joanna Wejdelek, Malcanów, na opracowanie 

dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż oraz wykonanie prac 

budowlano-montażowych dotyczących instalacji sygnalizacji pożaru oraz wyposażenia 

poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki w budynku świetlicy 

wiejskiej w Opaczy-Kolonii, na kwotę brutto 39.729,00 zł. Umowę zrealizowano  

i rozliczono; 

13. Podpisano umowę na wykonanie czynności okresowej rocznej kontroli stanu 

technicznego budynków będących w zasobie gminy Michałowice z firmą NOTA-

INSTALACJE Wojciech Karaś, Pruszków, na kwotą brutto 9.040,50 zł. Umowę 

zrealizowano i rozliczono;  

14. Podpisano zlecenie na wykonanie map do celów projektowych dla działki 356/1  

w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 z firmą Baranowski, Ożarów Mazowiecki, na 

kwotę 2.952,00 zł. Zlecenie zrealizowano i rozliczono; 

15. Podpisano zlecenie na prace geodezyjne (pomiary i uzyskanie map do celów 

projektowych) dla działki 132/2 w Komorowie z firma Baranowski, Ożarów 

Mazowiecki, na kwotę brutto 4.305,00 zł. Zlecenie zrealizowano i rozliczono; 

16. Podpisano umowę  na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zamierzenia budowlanego pn. przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii z firmą WMA sp. z o.o., Warszawa, na kwotę 

brutto 6.150,00 zł. Umowa zrealizowana i rozliczona; 

17. Podpisano zlecenie na wykonanie map do celów projektowych dla działki 616/10  

w Regułach z firmą Baranowski, Ożarów Mazowiecki, na kwotę brutto 3.690,00 zł. 

Zlecenie zrealizowano i rozliczono; 

18. Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony 

przeciwpożarowej budynku świetlicy w Nowej Wsi, z firmą RABEK POŻ A. Ratyński, 

Żukówka, na kwotę brutto 8.610,00 zł. Umowę zrealizowano i rozliczono; 

19. Podpisano zlecenie na wykonanie map do celów projektowych dla działki 404/4 w Nowej 

Wsi z firmą Baranowski, Ożarów Mazowiecki, na kwotę 1.845,00 zł. Zlecenie 

zrealizowano i rozliczono; 
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20. Podpisano zlecenia na wykonanie aktualizacji kosztorysu na budowę budynku socjalnego 

w Komorowie z firma Budownictwo P. Chojecki, Pruszków, na kwotę 1.845,00 zł. 

Zlecenie zrealizowano i rozliczono; 

21. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż. oraz 

wykonanie prac budowlano-montażowych dot. instalacji sygnalizacji pożaru w budynku 

użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-oświatowej w Michałowicach ul. Raszyńska 

34, z firmą YOMEX J. Wejdelek, Malcanów, na kwotę brutto 108.486,00 zł. Umowę 

zrealizowano i rozliczono; 

22. Podpisano umowę  na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zawilgoceń  

w piwnicach budynku użyteczności publicznej w Michałowicach ul. Raszyńska 34, na 

kwotę brutto 6.200,00 zł. Umowę zrealizowano i rozliczono; 

23. Podpisano umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, firmą WMA sp. z o.o., Warszawa, na kwotę brutto 

21.525,00 zł. Umowę zrealizowano i rozliczono; 

24. Podpisano zlecenie na wykonanie badań geotechnicznych dla budynku podpiwniczonego 

na działce 132/2 w Komorowie, ul. Kolejowa, z firmą HGS CONSULTING Sp. z o.o. 

Warszawa, na kwotę brutto 2.583,00 zł. Zlecenie zostało zrealizowane i rozliczone; 

25. Podpisano umowę na wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku UG,  

z firma PAWŁOWSKI INSTALACJE, Radom, na kwotę brutto 75.306,75 zł. Umowę 

zrealizowano i rozliczono; 

26.  Podpisano umowę na wykonanie analizy i oceny stanu ochrony przeciwpożarowej 

budynku UG, z firma PROTECT T. Cisek i Wspólnicy, Warszawa, na kwotę 18.450,00 

zł. Umowę zrealizowano i rozliczono; 

27. Podpisano zlecenie na wykonanie badań geotechnicznych dla budynku przedszkola  

w Michałowicach, z firmą HGS CONSULTING Sp. z o.o. Warszawa, na kwotę brutto 

1.476,00 zł. Zlecenie zrealizowano i rozliczono; 

28. Podpisano zlecenie na wykonanie opinii geotechnicznej dla budynku świetlicy 

dwukondygnacyjnej na działce 326 w Pęcicach, z firmą HGS CONSULTING Sp. z o.o. 

Warszawa, na kwotę 2.337,00 zł. Zlecenie zrealizowano i rozliczono; 

29.  Zawarto dwa aneksy do umów z firmą PAWŁOWSKI INSTALACJE, Radom, na 

przeniesienie rozdzielacza centralnego ogrzewania i zmiany w planowanym 

rozmieszczeniu pracowników w budynku, na łączną kwotę 43.688,40 zł. Prace zostały 

zrealizowane i rozliczone; 

30.  Podpisano umowę na wykonanie opinii dotyczącej działki 616/10 w Regułach, ze 

Specjalistyczną Pracownią Projektową WAGA BART Zbigniew Bartosik, na kwotę 

brutto 7.626,00 zł. Umowa została zrealizowana i rozliczona; 

 

Z zakresu ochrony środowiska: 

1. Podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice  

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym LEKARO Jolanta Zagórska, 

Wola Ducka 70a, 05-408 Glinianka, na kwotę brutto 9 905 430,38 zł; 
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2. Podpisano umowę na zakup i dostawę specjalistycznego drona z czujnikiem jakości 

powietrza z firmą USM Sp. z o.o., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, na kwotę brutto 

94 799,79 zł; 

3. Podpisano umowę na zakup i montaż czujników kontroli jakości powietrza wraz  

z monitorami i tablicami LED dla Gminy Michałowice z Panią Katarzyną Burda-Świerz 

prowadząca działalność pod nazwą Global Innovative Solutions ul. Artura Grottgera 22a, 

40-681 Katowice, na kwotę brutto 59 999,40 zł;  

4. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na ustawienie i obsługę 15 kabin 

sanitarnych na terenie gminy Michałowice, z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Płochocińskiej 29, 03-044 Warszawa na kwotę brutto 45 000 zł; 

5. Podpisano umowę na dostawę rębaków do drewna z firmą STILER Przemysław 

Bańkowski z siedzibą  ul. 11 Listopada 16/52,  Siedlce, na kwotę brutto 20 201,52 zł;  

6. Podpisano umowę na dostawę i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych z firmą 

BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice, na kwotę brutto 

11 451,30 zł; 

7. Podpisano umowę na przeprowadzenie zabiegów mulczowania i rewitalizacji gleby na  

I odcinku Al. Starych Lip w Komorowie z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta 

Generalczyk  ul. Wiejska 13 z siedzibą w Otrębusach, na kwotę brutto 11 740,79 zł; 

8. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie i pielęgnację roślin 

kwitnących i ozdobnych  z firmą REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18 z siedziba  

w Warszawie, na kwotę brutto 46 440,00 zł; 

9. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na zabiegi pielęgnacyjne  

i chirurgiczne stosowane przy roślinności niskiej i wysokiej oraz wycinkę drzew  

i krzewów z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk  ul. Wiejska 13  

z siedzibą w Otrębusach, na kwotę brutto 164 250,72 zł; 

10. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na założenie skwerów z miejscem na 

odpoczynek przy ul. Turystycznej w Komorowie z firmą SORTED Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 27B, z siedzibą w Chyliczkach, na kwotę brutto: 142 009,20 zł; 

11. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na założenie skweru przy 

ul. Konwaliowej w Pęcicach z firmą SORTED Sp. z o.o. ul. Wschodnia 27B, z siedzibą  

w Chyliczkach, na kwotę brutto 42 822,00 zł; 

12. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na założenie skweru z miejscami na 

odpoczynek przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych z firmą SORTED Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 27B, z siedzibą w Chyliczkach, na kwotę brutto 33 242,40 zł; 

13. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na założenie skwerów z miejscami na 

relaks przy ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi z firmą VENULAND Sp. z o.o. 

ul. Rydygiera 11/49 z siedzibą w Warszawie, na kwotę brutto 39 944,68 zł; 

14. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na rewitalizację parku w Regułach  

z firmą VENULAND Sp. z o.o. ul. Rydygiera 11/49 z siedzibą w Warszawie, na kwotę 

brutto 70 461,00 zł; 

15. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie nasadzeń drzew z firmą 

SORTED Sp. z o.o. ul. Wschodnia 27B, z siedzibą w Chyliczkach, na kwotę brutto 

46 688,00 zł; 
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16. Podpisano umowę na dostawę 50 000 szt. cebul krokusów z firmą Hurtownia Ogrodnicza 

Bogdan Królik  ul. Rolnicza 13 z siedzibą w Chrypsko Wielkie, na kwotę brutto 

15 660,00 zł; 

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

1. Po zebraniu wniosków od instytucji do tego upoważnionych, w tym Gminnej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowywany jest projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centralnej części Reguł (kampus 

oświatowy);   

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mającego na celu 

umożliwienie rozbudowy świetlicy wiejskiej Sołectwa Komorów został przesłany do  

opiniowania i uzgodnień instytucjonalnych;  

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego na zakończeniu Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie została 

przekazana służbom prawnym Wojewody Mazowieckiego; 

4. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest projekt planu miejscowego dla obszaru 

„Wiejska – część 2” w Regułach. Dokumentacja będzie wykładana w dniach od 30 

grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 

w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 27 stycznia br. – 

początek o godz. 1700; 

5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal nie wydał ponownych decyzji w sprawie 

wniosków Wójta Gminy o wydanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze 

gruntów rolnych klasy III dla projektów planów miejscowych obszarów „Sokołów, Suchy 

Las” oraz „Pęcice, Sokołów”. Korzystne dla władz gminy rozstrzygnięcia Naczelnego 

Sądu Administracyjnego zapadły, odpowiednio, w dniach 19 stycznia 2018 r. i 8 maja 

2018 r. Terminy wydania decyzji zostały przez Ministra przedłużone do końca lutego i do 

końca czerwca br; 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

 

1. W dniu 17.10.2019 r. aktem notarialnym Rep A 18482/2019 przed notariuszem 

Łukaszem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

sprzedała prawo własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 649/1 o pow. 

0,0024 ha oraz dz. ewid. 650/1 o pow. 0,0046 ha, położone w obrębie Granica, gmina 

Michałowice;  

2. W dniu 26.11.2019 r. aktem notarialnym Rep A 5451/2019 przed notariuszem Anną 

Kotuniak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Gmina Michałowice nabyła od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawo własności nieruchomości stanowiącej 

działki ewid. 488, 550, 648 o łącznej pow. 0,0849 ha, położoną w obrębie Pęcice, 

gmina Michałowice, stanowiące drogi dojazdowe ulicy Kwiatów Polnych  

i Konwaliowej;  
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3. W dniu 05.12.2019 r. aktem notarialnym Rep A 22215/2019 przed notariuszem 

Łukaszem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice 

nabyła prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 159 o pow. 

0,1577 ha, położonej w obrębie Pęcice Małe, gmina Michałowice, przeznaczonej pod 

budowę zbiornika odwadniającego;  

4. Wojewoda Mazowiecki decyzjami Nr 3356/2019, 3357/2019 z dnia 09.10.2019 r. 

stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości 

stanowiących drogi publiczne  położone w obrębie ewidencyjnym Michałowice-

Osiedle (ul. Rumuńska – dz. ew. 1087/1 1088 1196/1 o łącznej pow. 0,0059 ha); 

5. W okresie od 01.10.2019.do dnia  31.12.2019 r. aktami notarialnymi zostały 

ustanowione 14 służebności przesyła na rzecz PGE Dystrybucja S.A  

w nieruchomościach gminnych; 

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

 

Zorganizowano:  

1. Koncert włoskiego artysty Luciano d’Abbruzo 5 października 2019 r. w sali 

multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice;  

2. „Wieczór włoski” zorganizowany w związku z wizytą delegacji włoskiej  

z zaprzyjaźnionej gminy Vico nel Lazio 5 października 2019 r. Urząd Gminy 

Michałowice; 

3. Koncert muzyki latynoamerykańskiej kostarykańskiej orkiestry El Salsero  

19 października 2019 r. w Hotelu Venecia Palace; 

4. Koncert zespołu AFEKT 20 października 2019 r. na terenie kościoła w Komorowie; 

5. Gminny Dzień Seniora 20 października 2019 r. Hotel Venecia Palace;  

6. Koncert muzyki latynoamerykańskiej kostarykańskiej orkiestry El Salsero  

20 października 2019 r. podczas Gminnego Dnia Seniora w Hotelu Venecia Palace; 

7. Warsztaty muzyki latynoamerykańskiej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego  

w Komorowe 22 października 2019 r. w ZSO w Komorowie; 

8. Koncert i Piknik patriotyczny z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2019 r. na 

terenie kościoła w Michałowicach i na Placu Paderewskiego w Komorowie; 

9. Koncert pt. „Viva Moniuszko” 17 listopada 2019 r. w kościele w Michałowicach; 

10. Koncert Hanny Śleszyńskiej 17 listopada 2019 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy 

Michałowice;  

11. Wernisaż wystawy „Italia dwa spojrzenia” 22 listopada 2019 r.; 

12. Turnieju koszykówki chłopców w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza 

MAZOVIA 23 listopada 2019 r. hala sportowa w ZSO w Komorowie; 

13. Koncert chóru Związku Ukraińców w Polce „Żurawli” 15 grudnia 2019 r. w sali 

multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice; 

14. Cykl wykładów poświęcony figurze Wielkiej Bogini, Postaci Wielkiej Potrójnej Matki 

Dr Iwony Rusek 28 października 2019 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy 

Michałowice i 25 listopada i 16 grudnia 2019 r. w bibliotece w Komorowie; 
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15. Cykl wykładów filozoficzno-dyskusyjnych Dr Piotr 14 października, 4 listopada i 2 

grudnia 2019 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice;  

 

Współorganizowano:  

Szkolny Rajd Pęcicki i konkurs plastyczno-poetycki „…Ci co zginęli w walce”  

1 października 2019 r., Jesienny Rajd Rowerowy po Gminie Michałowice 19 października 

2019 r., konkurs na święte przebranie „Parada Świętych” 31 października 2019 r., 

warsztaty plastyczne „Szkoła dla rękodzieła” 1 grudnia 2019 r., Piknik sportowo-

ekologiczny Granica, nasze serce i płuca 23 listopada 2019 r., warsztaty bożonarodzeniowe  

7 grudnia 2019 r., Mikołajki na sportowo 7 grudnia 2019 r., MotoMikołaje 7 grudnia 2019 

r., Turniej charytatywny „Dzika Pomoc” 21 grudnia 2019 r.. 

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

1. 40 zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym 

również warsztaty i zajęcia cykliczne; 

2. 25 koncertów, przedstawień, teatrzyków oraz pokazów filmowych; 

3. 11 zajęć sportowych cyklicznych;  

4. 22 dodatkowe działania wspierające organizowane imprezy, zajęcia i pokazy; 

 

Z zakresu promocji:  

1. Podjęto uchwałę w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 

(MRG)i nadaniu jej statutu. Odbyła się I sesja MRG, podczas której wybrano 

prezydium;  

2.  Wykonano 200 egzemplarzy albumu „Ginące zawody w gminie Michałowice” oraz 

przygotowano zdjęcia do wystawy;  

3. Wykonano druk broszur pn. „Przygody superbohaterów w walce o czyste powietrze”. 

Broszury zostaną przekazane uczniom gminnych szkół w ramach kampanii dotyczącej 

segregacji odpadów;  

4. Wykonano grafiki zabytkowych miejsc w gminie Michałowice w ramach promocji 

dziedzictwa kulturowego; 

5. Wykonano książkowe kalendarze promocyjne na 2020 rok;   

6. W gminnych szkołach kontynuowani kampanię „Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść  

i kiedy najlepiej, by nie szkodził zdrowiu”;   

7. Wykonano tabliczki i mapę trasy promujących rekreację w gminie Michałowice 

„Biegnij-Jedź-Maszeruj”;  

8. Przeprowadzono 2 spotkania warsztatów dziennikarskich dla mieszkańców;  

9. Zakupiono nagrody w ramach przeprowadzonego konkursu kampanii promującej 

ochronę środowiska „Nasza gmina bez smogu”;  

10. Wykonano teczki pt. Sztuka w gminie Michałowice zawierających prace artystów 

projektu „Art. Inspiracje”; 
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11. Wykonano plakietki pamiątkowe dla par małżeńskich, którym przyznano Medale za 

długoletnie pozycie małżeńskie;    

12. Organizacja spotkania promującego pedagogów gminnych placówek z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej;    

13. Wykonanie produktów promocyjnych z logo gminy;  

14. Przygotowano spotkania wigilijne w urzędzie gminy dla organizacji pozarządowych 

oraz radnych gminy i sołtysów;  

15. Druk Biuletynu Informacyjnego gminy -  nr 4;  

16. Zamieszczono publikacje prasowe  w lokalnych mediach, Mocne Strony, WPR, 

Przegląd Regionalny; 

17. Wykonano plakaty i zaproszenia związane z promocją organizowanych przedsięwzięć 

przez gminę;    

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. 27 listopada dyrektorzy gminnych szkół uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty zorganizowanym w Żyrardowie. Na spotkaniu 

omawiano zmiany w przepisach dotyczących organizacji szkół oraz pragmatyki 

zawodowej nauczycieli; 

2. 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; 

3. Szkoła w Komorowie i Szkoła w Nowej Wsi wzięła udział w 27 Finale WOŚP, który 

odbył się 13 stycznia 2018 r. Zebrano rekordową sumę pieniędzy dla Orkiestry –  

w Nowej Wsi było to 89 523 zł, w Komorowie ponad 70 000 zł; 

4. 10 stycznia w Sali multimedialnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne 

Pani Wójt z rodzicami dzieci z Przedszkola w Michałowicach. Podczas spotkania 

dyskutowano nad koncepcją budowy przedszkola w różnych lokalizacjach –  

w Regułach lub w Michałowicach. Rodzice zdecydowali, że korzystniejsze będzie 

rozpoczęcie procedury inwestycyjnej dla nowego Przedszkola w Regułach; 

5. 15 stycznia Centrum Usług Wspólnych zorganizowało spotkanie robocze Komisji 

Socjalnych z placówek oświatowych, na którym uzgadniano zapisy regulaminów 

zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;  

6. W styczniu rozpoczęto procedury niezbędne do ogłoszenia rekrutacji do szkół  

i przedszkoli. Zostały przygotowane zasady, ogłoszono zarządzenia zawierające 

terminy i wzory wniosków rekrutacyjnych. Rekrutacja została ogłoszona 30 stycznia; 

7. 24 stycznia w Urzędzie Gminy pracownicy CUW zorganizowali spotkanie w sprawie 

realizacji projektu edukacyjnego pn. „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 

będzie realizowany przez Politechnikę Warszawską w wybranych 4 klasach naszych 

szkół. Program uczestnictwa składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest 

indywidualne rozwiązywanie zadań matematycznych na przygotowanej platformie  

e-learningowej. W jej ramach zostaną udostępnione moduły, składające się z zadań  
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o różnym poziomie trudności. Najbardziej aktywni uczniowie zostaną zaproszeni do 

drugiej części projektu - warsztatów na Politechnice Warszawskiej z różnych dziedzin 

nauki. W spotkaniu wzięła udział Pani Wójt, dyrektorzy szkół, nauczyciele 

matematyki oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i CUW. Realizacja 

projektu rozpocznie się w marcu br.; 

8. Styczeń był miesiącem dokonywania sprawozdań z realizacji programów rządowych 

typu Wyprawka szkolna, darmowe podręczniki, dotacje na stypendia dla uczniów, 

dotacja na wychowanie przedszkolne. Wszystkie rozliczenia prowadził CUW; 

9. W styczniu, po uchwaleniu budżetu gminy, została przeliczona dotacja dla 

niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Podstawowa 

kwota dotacji  w 2019 r. wynosi 1003,36 zł miesięcznie. 

10. 28 stycznia uczniowie naszych szkół rozpoczęli ferie zimowe. We wszystkich 

szkołach podczas ferii odbywały się zajęcia dla dzieci, które nie wyjechały na 

odpoczynek. Były to zajęcia i zawody sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, 

warsztaty naukowe i zajęcia przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty  

i gimnazjalnego. Uczniowie wrócili do szkół 11 lutego br.; 

11. 19 lutego br. w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Centrum 

Usług Wspólnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, 

dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli oraz niektórych zagadnień z zakresu 

pragmatyki zawodowej nauczycieli. Szkolenie było prowadzone przez Panią Elżbietę 

Rabendę – szkoleniowca z wieloletnim doświadczeniem i eksperta MEN; 

12. Pracownicy CUW przeprowadzili i rozstrzygnęli 7 przetargów w tym dwukrotnie 

przeprowadzono negocjacje. Postępowania prowadzone na: 

• zakup gazu dla wszystkich jednostek gminy,  

• dowóz dzieci do szkół w grudniu, 

• dowóz dzieci do szkół w m-cach I – VI 2019r. 

• żywność dla przedszkoli, 

• żywność dla przedszkoli w zakresie nierozstrzygniętym, 

• dystrybucję prądu dla szkół i przedszkoli;  

13. Pracownicy CUW również przeprowadzili i rozstrzygnęli 8 postępowań 

konkursowych dla szkół i przedszkoli gminnych na: 

• zakup tonerów do drukarek, 

• zakup materiałów biurowych, 

• zakup środków czystości, 

• zakup wyposażenia pracowni chemicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w   Nowej Wsi, 

• wywóz śmieci, 

• zakup i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Szkoły w Komorowie, 

• przewóz dzieci na basen, 

• użyczenie kserokopiarek; 
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Z zakresu pomocy społecznej: 

 

1) W dniach 7-10 października 2019  zrealizowano warsztaty szkoleniowe dla 6 członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Michałowice oraz grup roboczych pt. „Wybrane 

aspekty prawne i psychologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektów zespołów interdyscyplinarnych oraz grup 

roboczych – jak działać skutecznie. Dziecko krzywdzone. Ilość zrealizowanych  

godzin 14; 

2) W okresie X-XI zrealizowano usługę warsztatowo-szkoleniową dla nauczycieli  

i specjalistów w zakresie Umiejętności Wychowawczych. Liczba osób uczestniczących  

w warsztatach 10. Ilość zrealizowanych godzin: 20; 

3) Zrealizowano następujące  działania w ramach gminnego programu profilaktyki w szkole 

Podstawowej  w Michałowicach: 

• w dniu 02.10.2019 został zrealizowany Dzień Profilaktyki dla uczniów  

i rodziców. Projektem objęto 8 klas zrealizowano 48 godzin liczba uczniów  

w projekcie 195. Szkolenie dla rodziców 1 godzina, 

• W dniach 4-5.12 w ramach warsztatów profilaktycznych zrealizowano Trening 

umiejętności psychospołecznych, tolerancji i akceptacji społecznej. Liczba 

klas objętych realizacją 12. Liczba uczniów: 269, 

• w dniach 12-16.12 zrealizowano warsztaty profilaktyczne o następującej 

tematyce: „Definitywne NIE. Profilaktyka uzależnień od substancji 

psychoaktywnych”, „Stop Agresji, Stop Przemocy. Profilaktyka złości, agresji 

i przemocy” oraz „Uzależnienia XXI wieku. Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych.” Liczba klas objętych realizacją 10 (klasy VI-VII). Liczba 

uczniów biorących udział w zajęciach: 278, 

• w dniu 28 listopada zrealizowano również warsztat dla rodziców z zakresu 

umiejętności wychowawczych, 

• W grudniu został zrealizowany program profilaktyczny: „Akademia 

Bezpiecznego Człowieka”. Programem objęto uczniów klas IV oraz V; 

4) Zrealizowano następujące  działania w ramach gminnego programu profilaktyki w szkole 

Podstawowej  w Komorowie: 

• w dniu 01.10.2019 został zrealizowany Dzień Profilaktyki dla uczniów  

i rodziców. Projektem objęto 8 klas, zrealizowano 48 godzin liczba uczniów  

w projekcie 174. Szkolenie dla rodziców 1 godzina, 

• w dniach 02-05.2019 w ramach warsztatów profilaktycznych zrealizowano 

Trening umiejętności psychospołecznych, tolerancji i akceptacji społecznej. 

Liczba klas objętych realizacją 5. Liczba uczniów: 107. W listopadzie 

zrealizowano warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Komorowie w ramach profilaktyki uzależnień od narkotyków. W grudniu 

zaś dwie klasy zostały objęte zajęciami warsztatowymi „Zgrana i bezpieczna 

klasa” oraz Pakiet interwencyjno-diagnostyczny. Łącznie uczniów w tym 

projekcie 50; 

5) Zrealizowano następujące  działania w ramach gminnego programu profilaktyki  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi: 
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• w dniu 19.11.2019 został zrealizowany Dzień Profilaktyki dla uczniów  

i rodziców. Projektem objęto 10 klas, zrealizowano 60 godzin liczba uczniów 

w projekcie 170. Szkolenie dla rodziców 1 godzina,  

• odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Odczuwaj, ufaj, mów” dla uczniów 

klas IV oraz dla rodziców. Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 46. 

Ilość zrealizowanych godzin 8 oraz warsztaty „Zanim będzie za późno… - 

profilaktyka uzależnień od alkoholu”. Liczba uczestników warsztatu: 34 osoby, 

• W grudniu został zrealizowany program profilaktyczny: „Akademia 

Bezpiecznego Człowieka”. Programem objęto uczniów klas IV oraz V; 

6) W dniu 26 października 2019 r.  w Dziennym Domu Senior+ zorganizowano bezpłatne 

badania i konsultacje lekarskie pod kątem wykrywania cukrzycy dla osób powyżej 60 

roku życia; 

7) W dniu 20 listopada 2019 r. zorganizowano warsztat rehabilitacyjny do osób po 55 roku 

życia., który poświęcony był głównie praktycznym metodom kształtowania siły 

mięśniowej, zakresu ruchów i ogólnej sprawności osób starszych a także profilaktyce 

upadków;  

8) W ramach działalności DDS+: przeprowadzono konsultacje medyczne dla wszystkich 

uczestników, zorganizowano występ zespołu KUMY, przeprowadzono bezpłatne badania 

słuchu, zorganizowano integracyjną zabawę Andrzejkową, odbyła się projekcja filmu 

„Klimek”, odbyło się spotkanie wigilijne, odbyło się świąteczne spotkanie z Radnymi 

Gminy Michałowice. W ramach cyklicznej oferty odbywały się zajęcia dogoterapi, zajęcia 

umuzykalniające, czytelnicze, zorganizowano spotkanie autorskie jednej z uczestniczek 

„Popołudnie z poezją”, nawiązano współpracę z przedszkolem w Michałowicach oraz 

Szkołą w Komorowie; 

9) 21 XI obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego z tej okazji asystent rodziny otrzymał 

wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

10) W ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Klub Świetliki” odbywały się zajęcia  

w Michałowicach, Granicy oraz Opaczy - Kolonii, w trakcie których realizowane były 

zajęcia rozwijające wybrane kompetencje kluczowe, tj. zajęcia wspomagające naukę, 

spotkania z matematyką, chemią i fizyką, konwersacje w języku angielskim oraz zajęcia 

informatyczne, a także spotkanie w ramach cyklu „Moje miejsce na Ziemi – czas na 

historię”, podczas którego uczestnicy mieli okazję poznać historię swojej miejscowości 

(Granica/Nowa Wieś). Odbywało się pogotowie lekcyjne realizowane przez 

wychowawców oraz korepetytora matematyki i języka angielskiego; 

11) 7 XII Odbyło się spotkanie mikołajkowe, podczas którego uczestnicy mieli okazję wziąć 

udział w warsztatach chemicznych oraz zajęciach dotyczących historii komputerów i gier 

komputerowych; 

12) zrealizowano warsztaty w ramach Akademii Dobrego Rodzica pn. „Bez klapsa – jak  

z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, w których wzięło udział pięcioro 

rodziców. Realizowane było poradnictwo psychologiczne dla uczestników oraz rodziców, 

z którego skorzystało 11 osób; 

13) zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki rodzinne do Torunia i Energylandii  

w Zatorze, w których wzięło udział 16 rodzin – 51 osób; 
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14) W dniu 30 listopada 2019 r. odbył się Dzień Wolontariusza, wręczono 19 wyróżnień 

indywidualnych i 3 grupowe dla wolontariuszy zgłoszonych przez 10 podmiotów; 

15) W dniach 5-16 listopada 2019  r. przeprowadzono akcję „Podziel się z sąsiadem” 

współorganizowaną z Hufcem ZHP Pruszków. Łącznie zebrano 560 kilogramów 

artykułów spożywczych z których wolontariusze przygotowali 50 paczek; 

16) W dniu 7 grudnia 2019 r. Mikołajkowa Niespodzianka organizowana przez GOPS dla 

dzieci i rodzin;  

17) W grudniu 2019 – Finał Szlachetnej Paczki, wsparcie otrzymało 12 rodzin. GOPS brał 

udział w ogólnopolskim programie SZLACHETNA PACZKA organizowanym przez 

Stowarzyszenie Wiosna, poprzez przekazanie wybranych adresów osób lub rodzin 

zgodnie z kryteriami projektu (za pisemną zgodą tych osób).  

 

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. Obecnie trwa realizacja projektu oraz sukcesywne rozliczanie finansowe 

projektu. Złożono końcowy wniosek; 

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”). Obecnie trwa rozliczenie końcowe projektu – złożono wniosek końcowy; 

3. W ramach realizacji 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. Złożono wniosek końcowy. 

Czekamy na wyniki; 

4. Trwa rzeczowa realizacja 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 
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multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT -  ścieżki i infrastruktura rowerowa. 

Zakończono 2 części projektu. W przygotowaniu wnioski o rozliczenie 2 części 

projektu. Część 3 projektu – realizacja do końca czerwca 2020 r.; 

5. Realizacja projektu grantowego 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. Wniosek rozliczony. Komputery zostały przekazane szkołom; 

6. Zakończono drugą edycję Programu ograniczenia niskiej emisji uruchomionego 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). Przyznano 56 dotacji; 

7. „Przygotowanie strategii elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2019-

2040” w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD 

II – transport niskoemisyjny”. Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwają 

przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania; 

8. 17 kwietnia 2019 r. złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  

Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Michałowicki program 

deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” - Działanie 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności 

usług społecznych RPO WM 2014-2020. Otrzymano dofinansowanie i podpisano 

umowę. Obecnie trwa realizacja rzeczowa projektu; 

9. 17 marca 2019 r złożono do Urzędu Marszałkowskiego 5 wniosków o dofinansowanie 

projektu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2019, dla pięciu sołectw:  „Założenie skweru przy ulicy Konwaliowej w Pęcicach”, 

„Rewitalizacja Parku w Regułach”, „Założenie skwerów z miejscem na relaks przy 

ulicy Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach Wsi”, „Założenie skweru z miejscem 

na odpoczynek przy ulicy Brzozowej w Pęcicach Małych”, „Założenie skweru z 

miejscem do odpoczynku przy ulicy Turystycznej w Komorowie”. 28 listopada 2019 r. 

złożono sprawozdania końcowe z realizacji projektów. Projekty zostały rozliczone. 

10. 17 kwietnia 2019 r.  złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego  wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa 

mazowieckiego na zadanie  „Remont posadzki w budynku remizy OSP Nowa Wieś”  

w ramach zadania   MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019. Otrzymano 

dofinansowanie. 9 stycznia 2020 r. złożono wniosek o rozliczenie pomocy finansowej; 

11. 30 kwietnia 2019 r. złożono do MJWPU wniosek o dofinansowanie projektu 

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj 

i Jedź” Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 

Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ RPO WM 2014-2020. 

Złożenie wniosku było poprzedzone podpisaniem 26 kwietnia 2019 r. porozumienia 

partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu  
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pomiędzy Gminą Michałowice, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, 

Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek, Miastem Żyrardów. Otrzymano 

dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęła się realizacja 

projektu; 

12. 29 kwietnia 2019 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie 

dofinansowania projektu „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi” w ramach 

Mazowieckiego  Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. 

Podpisano umowę. Złożono wniosek końcowy; 

13. 12 kwietnia 2019 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski  

o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn. „Remont 

nawierzchni bitumicznej ul. Turystycznej w Komorowie Wsi” oraz „Przebudowa  

ul. Wiejskiej w Regułach”. Przyznano dofinansowanie obu projektom. Podpisano 

umowy o dofinansowanie. 30 i 31 grudnia 2019 r. złożono sprawozdanie z realizacji 

zadań;  

14. 14 maja 2019 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2019 złożono w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie 

projektów pn. „Zakup specjalistycznego DRONA z czujnikiem jakości powietrza” oraz 

„Budowa sieci czujników do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM2.5, PM10  

w Gminie Michałowice”. Przyznano dofinansowanie. 4 grudnia 2019 r. złożono 

sprawozdania końcowe z realizacji projektów. Projekty zostały rozliczone; 

15. 12 maja 2019 r. złożono w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Działkowców MAZOWSZE 2019 wnioski o dofinansowanie projektów pn. „Zakup 

mobilnego rębaka do drewna” – ROD Komorów, „Wykonanie przyłącza do wody 

pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej” – ROD 

Michałki oraz „Montaż monitoringu ogrodu” – ROD Granica. Przyznano 

dofinansowanie. 14 listopada 2019 r. złożono sprawozdania końcowe i tym samym 

zakończono realizację projektów. Realizację projektu pn. „Wykonanie przyłącza do 

wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej” – 

ROD Michałki przesunięto na kolejny rok; 

16. 27 maja 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie 

projektu pn. „Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej 

Wsi na potrzeby Centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy 

Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz 

kulturalnej”. Przyznano dofinansowanie. Obecnie trwa realizacja rzeczowa projektu. 

Termin realizacji przesunięto na 2020 r. 

 

 

 

 

 


