
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   01.01.2020 r. – 31.01.2020r.  

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Zawarto umowę z Panem Witoldem Pietrzakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży 

drogowej oraz nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych  

i remontowo-utrzymaniowych dróg na terenie Gminy Michałowice, na kwotę 118 720,00 zł 

brutto. 

2. Zawarto umowę z MPWiK w m.st. Warszawie na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy 

Michałowice na kwotę 4 097 130,00 zł brutto. 

3. Zawarto umowę z MPWiK w m.st. Warszawie na dostawę wody do nieruchomości położonych 

przy ul. Polnej, ul. 11 Listopada, ul. Orzeszkowej, ul. Armii Krajowej – Os. Agricola  

i odprowadzenie ścieków z os. Agricola na kwotę 601 370,00 zł brutto. 

4. Podpisano Umowę z Panem Stanisławem Andruszkiewiczem na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru robót melioracyjnych i odwodnieniowych na kwotę 60 000 zł brutto. 

5. Wszczęto postępowanie poniżej 30 tys. euro na zadanie: Wymiana i uzupełnienie znaków 

drogowych pionowych i poziomych. 

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Zawarto umowę z firmą Clipper Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 31, Warszawa, na wynajem zestawu 

sześciu kontenerów na boisku w Granicy, na kwotę brutto zł 74.980,80, okres wynajmu styczeń – 

grudzień 2020 r. 

2. Podpisano zlecenie z firmą Baranowski, ul. Nadbrzeżna 31 lok. c, Ożarów Mazowiecki, na 

wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr ewid. 469 w Michałowicach w związku z 

planowaną rozbudową sali gimnastycznej przy szkole, na kwotę brutto zł 3.075,00. Termin 

wykonania zlecenia 03.02.2020 r.  

3. Zawarto umowę z firmą Pawłowski Instalacje, ul. Gospodarcza 32 lok. 1, Radom, na roboty 

budowlane w ramach adaptacji  pomieszczenia nr 6 (wraz z magazynkiem) i nr 7 na parterze 

budynku UG, na kwotę brutto zł 17.896,50. Termin wykonania robót 05.02.2020 r.  

4. Podpisano zlecenie z firmą Usługi Kominiarsko-Budowlane KOMAX, ul. Dzielna 74 lok. 12, 

Warszawa, na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobie 

gminy, na kwotę brutto zł 2.700,00. Termin wykonania 05.02.2020 r.  

5. Podpisano zlecenie z firmą RABEK POŻ ul. Łąki 86, Żukówka, na opracowanie analizy i oceny 

stanu ochrony p.poż. w budynku przedszkola i biblioteki w Nowej Wsi, na kwotę brutto zł 

5.904,00. Termin wykonania  14.02.2020 r. 

6. Podpisano zlecenie z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej, ul. Hirszfelda 18 lok. 30, 

Warszawa, na adaptacje oprogramowania sterownika dźwigu w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 

w Michałowicach, na kwotę brutto zł 492,00. Termin wykonania 14.02.2020 r. 

7. Podpisano zlecenie z firmą Budownictwo P. Chojecki, ul. Robotnicza 39A, Pruszków, na 

wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń w budynku UG, na 

kwotę brutto zł 590,00. Termin wykonania 31.01.2020 r. 

 

Z zakresu ochrony środowiska: 

1. Wszczęto postępowanie na Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice. 

2. Podpisano umowę na konserwację i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na strefach 

rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych na terenie gminy Michałowice  



 

2 

 

 

z MP TECHNOLOGY Sp. z o.o., Al. Niepodległości 9c, 18-400 Łomża, na kwotę brutto 

19 800,00 zł. 

3. Podpisano umowę na naprawy tabliczek z nazwami ulic ustawionymi na terenie gminy 

Michałowice z firmą DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, Piastów, na kwotę 

brutto 15 000,00  zł. 

4. Podpisano umowę na wykonanie tabliczek z nazwami ulic z firmą DROMARK Marek 

Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, Piastów, na kwotę brutto 20 000,00  zł. 

5. Podpisano umowę na demontaż dekoracji świątecznych z firmą AUTO LIFT Dariusz Olszak,  

ul. Pruszkowska 17, Granica, 05-806 Komorów, na kwotę brutto 62 000,00 zł. 

6. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pracach związanych z utrzymaniem 

roślinności niskiej i wysokiej z firmą L.A.R. Leszek Rodek Usługi Dendrologiczne, ul. Mesyńska 

14, Warszawa, na kwotę brutto 45 014,75 zł. 

7. Podpisano umowę na przyjmowanie do schroniska  bezdomnych zwierząt z terenu gminy 

Michałowice z firmą Fundacją 120-lecia T.O.Z, ul. Podkowińska 2, Warszawa, na kwotę brutto 

68 880,00 zł. 

8. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych  

9. \z firmą PUPIL Usługi Weterynaryjne Marta Ambroziak-Doğru, ul. ks. Jana Ignacego Skorupki 

5a, Piastów, na kwotę brutto 43 113,60 zł. 

10. Podpisano umowę na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michałowice z firmą Jacek 

Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot”, Budy-Grzybek, ul. Potockiego 127, 96-313 Jaktorów, na 

kwotę brutto 44 944,20 zł 

11. Podpisano umowę na usługę polegającą na zbiórce, transporcie i utylizacji padłych zwierząt  

z terenu gminy Michałowice z firmą Adam Cabaj, ul. I. Paderewskiego 133A, 04-438 Warszawa, 

na kwotę brutto 20 400,00 zł 

12. Podpisano umowę ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Michałowicach – Raszynie z/s  

w Jankach ul. Falęcka na dzierżawę terenu na PSZOK przy ul. Granicznej 7, w Regułach na  

kwotę brutto 29 520,00 zł. 

13. Podpisano umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo Badawczym Sp. z. o. o.,  

ul. Rybnickiej 6, 44-335 Jastrzębie – Zdrój na wykonanie ekspertyzy odpadów paleniskowych 

(próbki popiołu z palenisk) na kwotę brutto 5000,00 zł.   

14. Podpisano umowę z Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz, ul. Artura Grottgera 

22a, 40-681 Katowice, umowa abonamentowa w zakresie pomiarów jakości powietrza, na kwotę 

brutto 12 177,00 zł. 

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centralnej 

części Reguł (kampus oświatowy) został przesłany do opiniowania i uzgodnień instytucjonalnych.   

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mającego na celu umożliwienie 

rozbudowy świetlicy wiejskiej Sołectwa Komorów jest przygotowywany do wyłożenia do 

publicznego wglądu.  

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na zakończeniu Al. Marii 

Dąbrowskiej w Komorowie wszedł w życie 3 lutego br. 

4. Zakończono wyłożenie do publicznego wglądu jest projekt planu miejscowego dla obszaru 

„Wiejska – część 2” w Regułach. W trakcie wyłożenia (27 stycznia br.) odbyła się dyskusja 

publiczna nad rozwiązaniami w nim przyjętymi. 
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Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

W miesiącu styczniu: 

-  podpisano 9 umów dzierżawy świetlic gminnych 

- wydano 9 decyzji podziałowych 

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", 19 

stycznia 2020 r., kościół w Komorowie i kościół w Michałowicach, 

2. Wernisażu wystawy malarki Renaty Biłozór pt. „Zatoka ciszy”, 24 stycznia  

2020 r. sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 

Reguły. 

3. Warsztaty filozoficzno-dyskusyjne 27 stycznia 2020 r., sala multimedialna Urzędu Gminy 

Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, Reguły, 

4. 8 umów z zakresu „kultury fizycznej i sportu” z organizacjami pozarządowymi na realizację 

zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).   

Współorganizowano: − 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

1. Podpisano umowy na  32 zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,  

w tym również warsztaty i zajęcia cykliczne na rok 2020; 

2. Podpisano umowy na realizację 3 koncertów, przedstawień, teatrzyków oraz pokazów 

filmowcy na 2020 rok; 

3. Podpisano umowy na 11 zajęć sportowych cyklicznych w 2020 roku;  

4. Zrealizowano 27 dodatkowych działań wspierających organizowane imprezy, zajęcia  

i pokazy, w tym wypłacono i zrealizowano 6 zaliczek gotówkowych. 

 

Z zakresu promocji:  

1. Katalog  pt. Zatoka  ciszy związany z  malarstwem  Renaty Biłozór w urzędzie gminy.  

2. Ulotki  pt. Kompostuj w gminie Michałowice. 

3. Plakaty związane w  gminnymi akcjami ( np.  programem dopłat do opłat za odpady, dopłat na 

wymianę pieca) oraz gminnymi i sołeckimi wydarzeniami.  

4. II   sesja Młodzieżowej Rady Gminy - komisje: infrastruktury, bezpieczeństwa, ekologii, 

kultury i budżetu ds. grantów   przedstawiły planowane w najbliższym czasie  działania.  
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Z zakresu gminnej oświaty: 

1. Uczniowie gminnych szkół rozpoczęli naukę 7 stycznia po ponad 2 tygodniowej przerwie 

świątecznej. 

2. 12 stycznia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi i Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Komorowie odbył się wspaniały finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i całej społeczności szkolnej, hojności 

mieszkańców i przy ogromnym wsparciu rodziców uczniów i lokalnych stowarzyszeń, udało 

się zebrać rekordową sumę dla Orkiestry. Szkoła w Komorowie zebrała  90 434,44 złotych, 

Szkoła w Nowej Wsi - 133 585,03 zł. 

3. 15 stycznia w Szkole w Nowej Wsi odbył się pierwszy etap konkursu piosenki anglojęzycznej 

„Singing Schools”. Tradycją jest, że finał konkursu odbywa się w Sali multimedialnej Urzędu 

Gminy w Michałowicach. 

4. W styczniu we wszystkich placówkach oświatowych uczniowie i wychowankowie świętowali  

Dzień Babci i Dziadka. 

5. W szkołach zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego, odbyły się Rady Pedagogiczne 

zatwierdzające oceny semestralne. 

6. We wszystkich szkołach odbyły się kontrole dotyczące dokumentacji i realizacji innowacji  

oraz prawidłowości przechowywania i rozliczania podręczników i materiałów edukacyjnych. 

7. Pracownicy CUW skontrolowali także nowo otwarty niepubliczny żłobek „Szumi Las”  

w Granicy. 

8. Zgodnie z prawem w styczniu zostały ogłoszone terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Informacje i dokumenty, w tym wnioski  

i oświadczenia,  znajdują  się na stronie www.michalowice.pl oraz we wszystkich placówkach 

oświatowych. Rekrutacja rozpoczyna się 2 marca. 

9. W styczniu pracownicy CUW przeprowadzili 3 postępowania konkursowe dla placówek 

oświatowych. 

10. 28 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznie rozpatrzył skargę byłego dyrektora 

Szkoły w Michałowicach Pana Andrzeja Olęckiego. Pan Olęcki  wnosił o unieważnienie 

Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Michałowicach, zarzucając komisji konkursowej, że naruszyła prawo, 

nieprawidłowo nie dopuszczając go do konkursu na skutek błędów w złożonej przez niego 

dokumentacji.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, w ustnym uzasadnieniu 

stwierdzając, że Pan Andrzej Olęcki złożył nieprawidłowo poświadczone  dokumenty, co 

musiało skutkować niedopuszczeniem go do dalszego postępowania konkursowego. Sąd 

podkreślił, że wszystkie działania Komisji były prawidłowe i zgodne z prawem. 

Do WSA został złożony wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku  

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1) 01.01.2020r. rozpoczęto realizację projektu pn.”Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” w ramach programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 359 300,00zł, wartość projektu 

ogółem 359 300,00 zł.  

2) W okresie 02.- 31.01.2020 trwał nabór  wniosków o przyznanie dopłat na pokrycie kosztów opłat 

za gospodarowanie w ramach „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020.  
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3) W okresie 20 -29.01.2020 prowadzono dyżury pracowników GOPS oraz Urzędu Gminy-referatu 

ochrony środowiska, podczas których, można było złożyć i uzyskać pomoc  

w wypełnianiu wniosku o dopłatę do opłat za odbiór odpadów. Przeprowadzono łącznie 17 godzin 

dyżurów, pełnionych w godzinach wieczornych w 9 miejscowościach.  

4) W styczniu 2020r w ramach działalności DDS+ zapewniono seniorom  uczestnictwo w: spotkaniu 

kolędowym w Przedszkolu w Michałowicach , spotkaniu z  okazji Dnia Babci, Spotkaniu  

z zespołem wokalnym  ,,Michałowiczanka”,  spotkaniu w Przedszkolu w Michałowicach  

z zespołem wokalnym „Michałowiczanka” i z przedszkolakami, spotkaniu w Bibliotece 

Publicznej w Michałowicach oraz spotkaniu z pracownikiem socjalnym. Odbywały się zajęcia  

z muzykoterapii (13,20,27- 01.2020),- z dogoterapii (9,23 – 01.2020),- biblioterapii (21.01.2020) 

oraz codzienna terapia zajęciowa, gimnastyka ogólnousprawniająca i kinezyterapia indywidualna. 

5) Rozpoczęto realizację projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu 

wsparcia osób niesamodzielnych”. 8 stycznia podpisana została umowa o dofinasowanie projektu 

W celu prawidłowej realizacji projektu wniesiono o zmianę terminu jego trwania z 01.10-2019 – 

30.09.2021 na 01.01.2020 – 31.12.2021 i w dniu 27 stycznia br. otrzymano zgodę na tę zmianę 

 z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zgodnie z nowym harmonogramem  

10 stycznia zatrudniono koordynatora obsługującego projekt oraz wydelegowano część 

pracowników GOPS do realizacji zadań w projekcie, zgodnie z jego zapisami. 21 stycznia odbyło 

się spotkanie koordynatora projektu Zarządem Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych 

Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, będącym partnerem projektu. W jego wyniku 

ustalono wprowadzenie konkretnych zmian zarówno w projekcie, jak i umowie partnerskiej. 

Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem w/w zmian. 

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

w Michałowicach, Granicy i Opaczy, w trakcie których realizowane były zajęcia rozwijające 

wybrane kompetencje kluczowe, tj. zajęcia informatyczne, korepetycje  

z matematyki i języka angielskiego. Prowadzone były zajęcia organizowane przez wychowawców 

oraz wolontariuszy, wychowawcy prowadzili także pogotowie lekcyjne. 

7) Rozpoczęły się warsztaty z rękodzieła w ramach warsztatów/ spotkań tematycznych. 

8) Realizowano poradnictwo psychologiczne dla uczestników i opiekunów, z którego regularnie 

korzysta ok. 6 osób oraz warsztaty prowadzone przez psychologa (m.in. na temat tolerancji) 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

Informacja za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r. w zakresie działań z obszaru pozyskiwania środków 

zewnętrznych jest aktualna. 

 


