
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od 6.02.2016 r. do  6.06.2016 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego z Andrzejem Święckim firma 

„Święcki” ul. Przejazdowa 27 A, Pruszków, na kwotę 144 407,04 zł, na okres 

01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.,  

2. Podpisano umowy na zakup paliwa gazowego dla potrzeb gminy Michałowice z PGNiG. 

3. Podpisano umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb gminy z RWE Stoen 

Operator Sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A. 

4. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizację oświetlenia ulicznego, wymianę uzupełnienie i remont punktów świetlnych 

nas terenie gminy, wymianę, remont  szaf sterujących oraz wymianę, remont i 

uzupełnienie linii i słupów na terenie gminy. Podpisano umowę z Andrzejem Święckim, 

firma „Święcki” ul. Przejazdowa 27 A, Pruszków,  na kwotę 227 545,13 zł brutto. 

5. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie konkursu ofert na usługę związaną z 

odczytem wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie 

gminy Michałowice. Podpisano umowę z firmą BODO Bogdan Gancarz, Krzywe 76 na 

kwotę 141 780 zł brutto. 

6. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi 

związane z utrzymaniem zieleni – koszenie traw, wycinka i cięcia drzew i krzewów oraz 

wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy Michałowice”. Podpisano umowy z 

firmą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk Otrębusy, ul. Wiejska 13 na 

kwoty: 510 397,20 zł brutto i 84 921,48 zł brutto. 

7. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe 

utrzymanie chodników , parkingów w Regułach cz.III”. Podpisano umowę z firmą 

JUKOMEX Krzysztof Juczewski, Nowe Grocholice ul. Stawowa 4,  

na kwotę 99 255,00 zł brutto.     

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

„Zimowe utrzymanie chodników w Rejonie I cz. I”. Podpisano umowę z firmą Zakład 

Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, Otrębusy, ul. Wiejska 13 na kwotę 

150 768,00 zł brutto.     

9. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na: „Zimowe utrzymanie 

chodników w Rejonie II cz. II”.  Podpisano umowę z firmą Zakład Usług 

Wielobranżowych Jolanta Generalczyk Otrębusy, ul. Wiejska 13 na kwotę 120 528,00 zł 

brutto.   

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

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

Sp. z o. o., Sp. komandytową, Szymanów ul. Alternatywy 9, Baniocha, na kwotę 

418 200,00 zł brutto.    

11. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 

tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym na terenie 

gminy”. Podpisano umowę z firmą Efekt Sp. z o.o., Warszawa ul. Szomańskiego 8, na 

kwotę 154 005,28 zł brutto. 
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12. Podpisano umowę na „Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej” z firmą Usługi 

Asenizacyjne Leon Szeląg, Raszyn ul. Słowikowskiego 62 a, na kwotę  112 555,44 zł 

brutto (zadanie dwuletnie). 

13. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 

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

z firmą PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna Józefów  

ul. Krucza 2, na kwotę 185 078,10 zł brutto. 

14. Ogłoszono konkurs ofert  i wybrano ofertę na: „Remont dróg – równanie i profilowanie”. 

Podpisano umowę z Panią Małgorzatą Barczak działająca pod nazwą „MARGARET”  

Nowa Wieś ul. Grodziska 21, na kwotę 55 760,82 zł brutto.    

15. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Usuwanie awarii 

na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianie sieci i przyłączy wodociągowych oraz 

wyminie uszkodzonych zasuw i hydrantów na terenie Gminy Michałowice”. Podpisano 

umowę z Januszem Napartym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

„NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, na kwotę 359 726,80 zł 

brutto.   

16. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Płukanie, 

czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Michałowice”. Podpisano umowę z Leonem Szelągiem prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg,  Raszyn ul. Słowikowskiego 

62 A na kwotę 197 899,20 zł brutto.   

17. Rozstrzygnięto postępowanie na „Renowację studni głębinowej nr 1, ujmującej 

czwartorzędowy poziom wodonośny w miejscowości Granica ul. Filmowa działka  

nr ewid. 58/4”. Podpisano umowę nr UG-GK/505/2016 r. z Markiem Rybickim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wiertniczy Marek Rybicki, 

Żyrardów, ul. Wysockiego 9, na kwotę 77 440,80 zł brutto.  

 

Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) przebudowę ul. Mazurskiej – etap II w Komorowie – firma MARGOT z Warszawy za  

598.454,68 zł, 

2) przebudowę ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie – firma FAL-BRUK z 

Warszawy za 395.370 zł, 

3) przebudowę ul. Sasanek w Nowej Wsi - firma MARGOT z  Warszawy za 

393.998,37 zł, 

4) przebudowę ul. Grabowej w Opaczy-Kolonii – firma MKL-BUD z Warszawy za 

170.876,97 zł, 

5) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy w Pęcicach – firma 

MARGOT z Warszawy za 156.980 zł, 

6) wykonanie nakładek asfaltowych w ul. Harcerskiej w Komorowie, Dębowej w 

Granicy i Leśnej w Pęcicach Małych – firma EFEKT z Warszawy za 238.620 zł, 

7) przebudowę ul. Poniatowskiego – etap II w Michałowicach Wsi – firma MABAU 

POLSKA z Szymanowa za 389.000 zł, 

8) budowę chodnika wzdłuż ul. Brzozowej w Nowej Wsi – firma RYMIX-BIS z 

Warszawy za 142.680 zł, 

9) renowację boiska przy szkole w Michałowicach – firma MORIS POLSKA z 

Warszawy za 560.001,66 zł, 
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10) budowę zaplecza sportowego w Granicy – firma MORIS POLSKA z Warszawy za 

3.344.998,54 zł. 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Michałowicach i 

Regułach, 

2) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Komorowie i Granicy, 

3) budowę boiska w Pęcicach Małych. 

 

3. Zakończono: 

1) przebudowę ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii, 

2) przebudowę ul. Przebudowę ul. Warszawskiej – etap I w Granicy, 

3) przebudowę ul. Głównej – etap II w Komorowie Wsi, 

4) przebudowę ul. Klonowej i Lipowej w Komorowie, 

5) przebudowę ul. Sportowej w Komorowie, 

6) przebudowę ul. Magnolii w Nowej Wsi, 

7) budowę świetlicy w Granicy, 

8) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi, 

9) budowę przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Alei Topolowej 

w Michałowicach, 

10)  budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Środkowej 

w Opaczy-Kolonii, 

11) przebudowę Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. W dniu 06.05.2016 r. aktem notarialnym Rep. A. 4189/2016 przed notariuszem 

Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Wspólnota Gruntowa wsi 

Granica  przekazała w użytkowanie Gminy Michałowice działki ewid. nr 101/6, 101/7, 

101/8 położonej w Granicy gmina Michałowice.  

2. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 973/2016, stwierdził nabycie z mocy prawa przez 

Gminę Michałowice nieruchomości zajętych pod drogi publiczne położone w obrębie 

ewidencyjnym Opacz Mała: ul. Parkowa  – dz. ewid. 296. 

 

3. Wojewoda Mazowiecki decyzjami Nr 847/2016, 846/2016 stwierdził nabycie z mocy 

prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości zajętych pod drogi publiczne położone 

w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia: ul. Ewy  – dz. ewid. 354, ul. Makowa – dz. 

ewid. 400. 

 

4. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 845/2016 stwierdził nabycie z mocy prawa przez 

Gminę Michałowice nieruchomości zajętych pod drogi publiczne położone w obrębie 

ewidencyjnym Granica: ul. Okrężna  – dz. ewid. 489. 

 

5. Wojewoda Mazowiecki decyzjami Nr 848/2016, 849/2016 stwierdził nabycie z mocy 

prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości zajętych pod drogi publiczne położone 

w obrębie ewidencyjnym Sokołów: ul. Rodzinna  – dz. ewid. 130, 232/1, 232/2, 232/4, 

232/5, ul. Wacława – dz. ewid. 249. 

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił do ponownego rozpatrzenia 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawiającą wydania zgody na zmianę 

przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III położonych w 
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Sokołowie. Minister złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną na 

orzeczenie WSA. Nie ustalono jeszcze terminu rozprawy.   

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił do ponownego rozpatrzenia 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawiającą wydania zgody na zmianę 

przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III położonych w 

Pęcicach i Sokołowie. Minister złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę 

kasacyjną na orzeczenie WSA. Nie ustalono jeszcze terminu rozprawy.   

3. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Nowej Wsi został 

wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia do 19 maja br. Dyskusja 

publiczna odbyła się 16 maja, a uwagi zbierano do 3 czerwca br. Rozpatrzenie uwag 

nastąpi do 24 czerwca br.  

4. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon POW w gminie 

Raszyn. 

5. Wójt Gminy nie wydał opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w gminie Raszyn. Takie 

działanie spowodowane było niezgodnością projektu z obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w tym rejonie (Sokołów). Projekt 

planu zostanie zaopiniowany po wyjaśnieniach ze strony gminy Raszyn.   

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia: 

1. Zorganizowano:  

1) 4 spotkania w ramach Uniwersytetu Wszelkiego wieku w dniach 16 lutego, 25 lutego, 

1 marca, 8 marca 2016 r. 

2) turniej Mazovia Cup w piłce ręcznej chłopców gimnazjalnych 27 lutego 2016 r. w 

szkole w Michałowicach. 

3) 2  koncerty z cyklu Muzyczny Maj w Michałowicach 15 i 25 maja 2016 r.  

2. Podpisano 36 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. 

3. Współorganizowano: 3 zawody wędkarskie w Nowej Wsi, piknik rodzinny, przedszkolny 

konkurs piosenki, konkurs głośnego czytania, konkurs piosenki anglojęzycznej.  

4. Z funduszy sołeckich współorganizowano: 9 spotkań wielkanocnych sołectw, 4 

przedstawienia dla dzieci, 16 warsztatów dla dzieci i dorosłych, 1 koncert 

okolicznościowy, 4 pikniki kulturalno-integracyjne, 2 imprezy kulturalno-integracyjne. 

 

Z zakresu gminnej oświaty: 

1. W marcu odbywała się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach na nowy rok szkolny. Wszystkie chętne dzieci znalazły 

miejsce w naszych placówkach, w tym także wszystkie dzieci 3 letnie. 

2. W marcu zostały przyznane Stypendia im. Jana Pawła II dla wyróżniających się 

studentów. W tym roku 21 osób uzyskało stypendium w wysokości od 149 zł do 450 zł. 

3. Uczniowie szóstych klas szkół podstawowych w tym roku uzyskali bardzo wysokie 

wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Średni wynik procentowy 

dla Gminy Michałowice z języka polskiego i matematyki to 76,5 a z języka angielskiego 

89,6. Tymczasem średni wynik wszystkich gmin powiatu pruszkowskiego to 
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odpowiednio 69,2% i 81,1%. Województwo mazowieckie osiągnęło 66,1% i 75%, a m.st. 

Warszawa – 74,4 i 85,3 %. 

4. W dniach 18-20 kwietnia br. do egzaminu gimnazjalnego przystąpili uczniowie klas III 

gimnazjów. Centralna Komisja Egzaminacyjna jeszcze nie ogłosiła wyników. 

5. W maju w Urzędzie Gminy gościliśmy dzieci z różnych przedszkoli, które brały udział w 

I konkursie piosenki o Warszawie, zorganizowanym przez Przedszkole w 

Michałowicach. Na scenie w Sali multimedialnej występowały dzieci z naszych  

przedszkoli a także z placówek z Warszawy, Raszyna i Pruszkowa. 

6. W Gimnazjum w Nowej Wsi odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Roku Henryka 

Sienkiewicza w powiecie pruszkowskim. Uczniowie prezentowali nagrodzone utwory 

literackie, prace plastyczne  a także  piosenki i monologi  związane  z twórczością 

pisarza. 

7. Od 7 lutego br.  do 3 czerwca br., pracownicy ZOEAS ogłosili  i rozstrzygnęli 4 konkursy 

ofert  i 1 postępowanie przetargowe  dla placówek oświatowych. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. Uruchomiono grupę wsparcia dla osób cierpiących na cukrzycę oraz kontynuowano 

spotkania grupowe w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających trudnych 

sytuacji życiowych, w ramach grupy poszukujących pracy oraz klubu młodych mam.   

2. W trakcie ferii zimowych zorganizowano tygodniowe - 4 godzinne zajęcia dla dzieci.  

3. Zorganizowano 2 warsztaty oraz 1 wyjście do muzeum dla dzieci. 

4. Do gminnego programu Rodzina 3+ dołączyła Przychodnia Specjalistyczna Remedo 

oferując do 30 września br. 25 % zniżkę na swoje usługi. 

5. Zrealizowano zbiórkę żywności „Podziel się z sąsiadem”. Zebrano 370 kg żywności. 

Wsparcie w formie paczki otrzymało 55 rodzin. 

6. Rozpoczęto przyjmowanie i realizację wniosków o świadczenie wychowawcze. 

7. W ramach Gminnego Centrum Wolontariatu odbyły się 3 spotkania Klubu Wolontariusza 

oraz szkolenie z pierwszej pomocy, spotkanie koalicji na rzecz wolontariatu oraz 

spotkanie z Panią Heleną Pyz. 

8. W ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 

narkomani zrealizowano łącznie 10 programów profilaktycznych w szkołach. 

przystąpiono do opracowania „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych”, 

zorganizowana szkolenie „Dopalaczowe vademecum” dla przedstawicieli służb                  

i instytucji zajmujących się profilaktyką lokalną. 

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. W ramach zatwierdzonej w dniu 19 kwietnia 2016 roku przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego listy gmin dofinansowanie otrzyma opracowanie „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Michałowice na lata 2016-2023”. 

2. W dniu 25 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą 

nr 630/145/16 przyznał gminie Michałowice dofinansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2016 na realizację dwóch 

zadań inwestycyjnych: 
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- „Budowa zaplecza sportowego w Granicy – budowa boiska do piłki nożnej 66 m  110m”, 

- „Renowacja nawierzchni boiska do piłki nożnej 41 m x 37,41 m oraz bieżni 241 m x 

4,51m przy Szkole Podstawowej w Michałowicach”. 

3. W dniu 12 maja 2016 roku gmina Michałowice otrzymała rekomendację dofinansowania 

zadania pn. „Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy - Kolonii” w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Obecnie trwają 

uzgodnienia niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.  

4. W dniu 16 maja 2016 roku Uchwałą nr 73/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

przyjęto listę gmin wskazanych do wsparcia finansowego na doposażenie w sprzęt 

specjalistyczny jednostek OSP, w tym jednostki OSP w Nowej Wsi na „Zakup zestawu 

ratownictwa technicznego”. 

5. W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję 

o dofinasowaniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych projektu pn. 

„Powierzchniowe utrwalenie istniejących nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ulicy 

Parkowej w gminie Michałowice” . 

6. W dniu 30 maja 2016 roku gmina Michałowice złożyła wniosek o dofinansowanie w 

ramach RPO WM 2014-2020 dla projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu na 

potrzeby OSP w Nowej Wsi, Gmina Michałowice”. Obecnie trwa ocena formalna wniosku. 

7. W dniu 17 maja 2016 roku została zawarta Umowa Ramowa na realizację Lokalnej 

Strategii Rozwoju pomiędzy LGD „Nadarzyn – Raszyn – Michałowice” a Województwem 

Mazowieckim w ramach przyznanego dofinansowania w kwocie 7 911 000 zł. 

8. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych mające na celu zawarcie współpracy przy realizacji projektów dot. budowy 

dróg rowerowych z gminami: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Piastów, 

Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów. Obecnie oczekujemy również na podpisanie 

Umowy Partnerskiej współpracy przy realizacji projektów dot. budowy parkingów typu 

„P&R” z gminami: Pruszków i Piastów. 

9. Obecnie trwają negocjacje przed podpisaniem umowy dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  

z NFOŚiGW z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” – Lemur – energooszczędne 

Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku 

świetlicy wiejskiej w Granicy, gm. Michałowice”. 

10. Trwają przygotowania do aplikowania o środki Działania 4.1 Odnawialne źródła 

energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych” w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach projektu współpracy 

partnerskiej z gminami: Kampinos, Brochów, Młodzieszyn, Leszno. Projekt obejmował 

będzie dofinansowanie montażu instalacji OZE takich, jak: instalacje fotowoltaiczne, 

kolektory słoneczne i pompy ciepła. 

 


