
 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy 

za okres od   1.09.2017 r. do  7.12.2017 r. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej: 

1. Rozstrzygnięto postępowanie na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice”. Podpisano 

umowę z firmą PPHU LEKARO Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, na kwotę 

5 993,205,81 zł brutto. 

2. Rozstrzygnięto postępowanie na część I – „Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne 

stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinkę drzew i krzewów w ramach 

wykonania zadania budżetowego pn. „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 umowę z Jolantą Generalczyk, prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta 

Generalczyk z siedzibą w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 13 na kwotę 79 628,40 zł brutto. 

3. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na: „Roboty porządkowe na terenie Gminy”. 

Podpisano umowę z firmę Fagus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 

110/114 na kwotę 151 632 zł brutto.  

4. Wszczęto postępowanie na „Roboty porządkowe na terenie Gminy”. 

5. Podpisano umowę na „Czyszczenie i konserwację zbiorników retencyjnych na terenie 

gminy Michałowice” z Jolantą Generalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk z siedzibą w 

Otrębusach przy ul. Wiejskiej 13 na kwotę 69 534,46 zł brutto. 

6. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na: „Przebudowę tłuczniem kamiennym 

ul. Rodzinnej w Sokołowie”. Podpisano umowę z Panem Wiktorem Siadaczką 

działającym pod nazwą Wiktor Siadaczka „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą Radom ul. Marglowa 83  na kwotę 

242 310,00 zł brutto (w tym 114 000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego). 

7. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Równanie i profilowanie dróg oraz remont 

dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem”. Podpisano umowę z firmą 

Pani Małgorzaty Bartczak prowadzącą działalność pod nazwą „MARGARET Małgorzata 

Bartczak" z siedzibą Stara Wieś ul. Grodziska 21 w na kwotę:  

199 432,06 zł brutto. 

8. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Powierzchniowe utrwalenie istniejącej 

nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.” Podpisano umowę z firmą „COPLEX” Józef 

Wieteska z siedzibą Domaniewek 18, na kwotę: 149 910,19 zł brutto. 

9. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na: „Remont chodników, wjazdów i parkingów 

na terenie gminy”. Podpisano umowę z firmą MARGOT Małgorzata Szymańska  

z siedzibą: Warszawa ul. Pasaż Ursynowski 11, na kwotę: 168 280,68 zł brutto. 

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

Stanisław Kowalewski na kwotę 69 634,69 zł brutto. 

11. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na modernizację oświetlenia ulicznego, 

wymianę szaf sterujących, wymianę i uzupełnienie punktów świetlnych, wymianę i 

remont linii słupów oświetlenia ulicznego na terenie gminy z firmą Święcki” Andrzej 

Święcki, ul. Przejazdowa 27 A, Pruszków, na kwotę 475 656,95 zł brutto. 
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12. Podpisano umowę na modernizację oświetlenia ulicznego oraz wymianę i uzupełnienie 

punktów świetlnych na terenie gminy z firmą Święcki” Andrzej Święcki,  

ul. Przejazdowa 27 A, 05-800 Pruszków, na kwotę 304 860,17 zł brutto. 

13. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy z Zbigniewem Bąkiewiczem 

prowadzącym działalność pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne, 96-320 Badowo-Dańki 

ul. Jodłowa 3B na kwotę 73 861,50 zł brutto.  

14. Podpisano umowę na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego z firmą ENEA 

S.A., 60-201 Poznań ul. Grójecka 1 na lata 2018 – 2019, na kwotę brutto 1 300 000,00 zł. 

15. Podpisano umowę na zakup energii elektrycznej dla obiektów kubaturowych gminy 

Michałowice z firmą Nowum S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 146, 02-117 

Warszawa, na lata 2018 – 2019, na kwotę 560 000,00 zł brutto. 

16. Wszczęto postepowanie i podpisano umowę na „Czyszczenie, pukanie i udrażnianie 

kanalizacji sanitarnej”. Wykonawca Leon Szeląg Usługi asenizacyjne,  

ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn, na kwotę 124 848,00 zł brutto. 

17. Wszczęto postepowanie na „Dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie  

w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy 

Michałowice wraz z wymianą wodomierzy.” 

18. Wszczęto postępowanie na wykonanie i montaż 3 układów sterowania dla pompowni na 

terenie gminy Michałowice. Podpisano umowę z Panem Kamilem Kułagą prowadzącym 

działalność pod nazwą KAPRIM Kamil Kułaga z siedzibą w Warszawie przy ul. Płocka 

15c lok. 79 na kwotę 40 00,00 zł brutto. 

19. Wszczęto postepowanie na zakup i montaż elementów dekoracji świątecznych. Podpisano 

umowę z firmą POLAMP spółka z ograniczoną odpowiedzialności, z siedzibą pod 

adresem 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa, na kwotę 145 900,00 zł brutto. 

20. Wszczęto postepowanie na wymianę pomp na przepompowniach ścieków na terenie 

gminy. Podpisano umowę z firmą Grundfos Pompy Sp z o.o., z siedzibą pod adresem  

62-081 Przeźmierowo, Klonowa 23, Baranowo na kwotę 73 958,01 zł brutto. 

21. Wszczęto postępowanie na „Usuwaniu awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianie sieci, 

przyłączy wodociągowych  i kanalizacyjnych oraz wymianie uszkodzonych zasuw  

i hydrantów.” 

22. Podpisano umowę na modernizację 2 wiat przystankowych w Komorowie przy 

ul. Turystycznej i przy ul. Alei Starych Lip z firmą ARRET Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11, 

41-807 Zabrze na kwotę brutto 41 697,00 zł. 

23. Podpisano umowę na remont elementów małej architektury  na terenie placu zabaw  

„Kaliszowy Gaik” w Komorowie z firmą Wygonowski Daniel Firma Budowlana „UNIB” 

ul. Wyspiańskiego 44, 14-200 Ostróda na kwotę brutto 23 370,00 zł. 

24.  Podpisano umowę  na dostawę i montaż urządzeń typu workout z firmą Müller Jelcz-

Laskowice Sp. z o.o. Al. Młodych 40, 55-230 Jelcz-Laskowice, na kwotę brutto 

63 399,24 zł. 

25. Podpisano umowę  na dostawę elementów małej architektury – donice, z firmą Terra 

Group- Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17b, 65-427 Zielona Góra, na kwotę brutto 

47 480,46 zł. 
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Z zakresu inwestycji i remontów: 

1. Podpisano umowy na: 

1) Zamianę rowu na rurociąg w ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii – firma Usługi 

Brukarskie Budowa Dróg Król Józef Zbigniew z Opaczy-Kolonii za 129150 zł brutto. 

2) Przebudowę ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi etap I – firma Fal-Bruk Sp. z o.o. 

Sp. K. z Warszawy za 444 030,00 zł brutto. 

3) Nadzór inwestorski nad budową ścieżek rowerowych w ramach ZIT – firma Safage 

Sas S.A. z Warszawy za 93 955,49 zł brutto. 

4) Modernizację budynków szkolnych w Nowej Wsi – firma AS Bud Albert 

Śpiewakowski z Warszawy za 140 000,00 brutto zł. 

5) Wykonanie odwodnienia w ul. Czystej w Opaczy Małej – firma Insbud Stanisław 

Bystrzycki z Pruszkowa za 279 300,00 zł brutto. 

6) Przebudowę ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach – firma Hydro Kan 

Bruk Sp. z o.o. za 445 650,27 zł brutto. 

7) Przebudowę ul. Wschodniej w Komorowie Wsi – firma Usługi Brukarskie Budowa 

Dróg Król Józef Zbigniew z Opaczy-Kolonii za 288 435,00 zł brutto. 

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

firma Santinex Robert Siekierski z Sochaczewa za 811 310,05 zł brutto.  

9) Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia boiska przy szkole w Michałowicach – firma 

Rssport s.c. z Warszawy za 477 240,00 zł brutto. 

10) Wymianę nawierzchni ul. Rodzinnej w Sokołowie – firma Mabau Polska Sp. z o.o. z 

Szymanowa za 153 990,54 zł brutto. 

11) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie – forma Wod-

Kan Wieckowski i Milewski Sp. J. z Konotopy za 366 540,00 zł brutto. 

12) Wykonanie kładek drewnianych przy oczku w Sokołowie oraz przebudowa mostka w 

Regułach – firma Wygonowski Daniel Firma Budowlana UNIB z Ostródy za 

87 822,00 zł brutto. 

13) Budowę sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach – firma Zakład Instalacyjny i 

Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski ze Zgorzały za 196 704,61 zł brutto. 

14) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej i Stara Droga w Komorowie – firma 

Santinex Robert Siekierski z Sochaczewa za 1 407 569,25 zł brutto. 

15) Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy – firma Santinex Robert 

Siekierski z Sochaczewa za 1 062 105,00 zł brutto. 

16) Przebudowę świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii – firma Womax Marek Wosztyl z 

Radomia za 1 693 000,00 zł brutto. 

17) Przebudowę ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z wykonaniem parkingu przy ul. 

Spacerowej w Nowej Wsi – firma Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K. z Warszawy za 

596 796,00 zł brutto. 

 

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na: 

1) Przebudowę ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii wraz z budową wodociągu, 

2) Przebudowę ul. Polnej w Komorowie, 

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

4) Przebudowę rowu U-1, 

5) Budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, 

6) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Okrężnej w Granicy. 

7) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rekreacyjnej i Szczęśliwej w 

Granicy, 

8) Modernizację SUW Komorów, 
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9) Budowę budynku socjalnego (trzeci raz), 

10) Budowę odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (drugi 

raz). 

3. Zakończono: 

1) Przebudowę ul. Kurpiowskiej w Komorowie,  

2) Przebudowę ul. Kaszubskiej w Komorowie, 

3) Przebudowę ul. Kolejowej w Komorowie, 

4) Przebudowę ul. Śląskiej w Komorowie, 

5) Przebudowę ul. Warszawskiej w Granicy – etap II, 

6) Przebudowę ul. Wendy w Granicy, 

7) Przebudowę ul. Jaśminowej w Michałowicach, 

8) Przebudowę ul. Zgody w Michałowicach Wsi, 

9) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach. 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:  

1. W dniu 19.09.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 6702/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem, Gmina Michałowice nabyła prawo własności nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 660/3 o  pow. 0,0197 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Michałowice-Osiedle. 

2. W dniu 05.10.2017 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 11.01.2018 r. 

3. W dniu 23.10.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 8154/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 685/2 o pow. 0,0069 ha,  położonej 

w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle. 

4. W dniu 21.11.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 9344/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice, zbyła na rzecz 

Gminy Miasta Pruszków, udział 1/7 w prawie własności nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 266 o pow. 0,0934 ha obr 11 położonej w Pruszkowie.   

5. W dniu 27.11.2017 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa  

z wniosku Gminy Michałowice o zasiedzenie działek zajętych pod drogi ul. położonych w 

obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia i Opacz Mała.  Sprawa została odroczona do dnia 

01.03.2018 r. 

6. W dniu 01.12.2017 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa  

z wniosku Gminy Michałowice o zasiedzenie działek ewid. Nr 57 i 78 o łącznej pow.  

położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły.  Sprawa została odroczona do dnia 

23.03.2018 r. 

7. W dniu 06.12.2017 r. aktem notarialnym Rep. A. 9986/2017 przed notariuszem Henrykiem 

Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo 

własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 132, 332 o łącznej pow. 0,2001 ha, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś.  

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

1. Plan miejscowy obszaru „Opacz Mała” uchwalony 14 września br. został opublikowany  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 31 października 2017 r. pod 
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poz. 9642. Rozstrzygnięciem nadzorczym z 24 października Wojewoda Mazowiecki 

stwierdził nieważność ustaleń planu w odniesieniu do terenów infrastrukturalnych 

oznaczonych symbolami 20K, 22K  i 23K (tereny stanowiące własność GDDKiA przy 

trasie S-8 i gminna przepompownia ścieków przy ul. Polnej) oraz niewielkiego obszaru 

przy ul. Targowej. Wszystkie pozostałe ustalenia planu zaczęły obowiązywać 15 listopada 

br. 

2. Plan miejscowy obszaru „Skośna” uchwalony 14 września br. został opublikowany w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2 listopada 2017 r. pod poz. 9716. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 27 października Wojewoda Mazowiecki stwierdził 

nieważność ustaleń planu  w odniesieniu do działek ewidencyjnych posiadających grunty 

sklasyfikowane jako leśne. Pozostałe ustalenia planu zaczęły obowiązywać 17 listopada 

br. Dla działek z gruntami leśnymi nadal obowiązuje plan miejscowy obszaru „Komorów 

– część IV” zatwierdzony uchwałą nr XXV/208/2004 Rady Gminy Michałowice z 29 

listopada 2004 r., w którym działki te posiadają przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

3. Plan miejscowy obszaru „Michałowice-Wieś część II” uchwalony 30 października br. 

został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 4 grudnia 

2017 r. pod poz. 11093 bez uwag. Ustalenia planu zaczną obowiązywać 19 grudnia br. 

4. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył na 19 stycznia 2018 r. termin rozprawy 

dotyczącej skargi 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 „Sokołów, Suchy Las”. 

Terminu rozprawy dotyczącej decyzji Ministra  w sprawie projektu planu dla obszaru 

„Pęcice, Sokołów” jeszcze nie ustalono.  

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia: 

Zorganizowano:  

1. Dożynki Gminne w Regułach. 

2. Koncert i Piknik patriotyczny 11 listopada 2016 r. na terenie kościoła w Michałowicach. 

3. Turniej Mazovia Cup w koszykówce chłopców gimnazjalnych 18 listopada 2017 r. w 

szkole w Komorowie. 

4. Szczepienia przeciw grypie dla seniorów z Gminy Michałowice. 

5. Podpisanie 2 umów z zakresy „kultury i dziedzictwa narodowego” i 3 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:  

Szkolny Rajd Pęcicki 2 października, koncert muzyki dawnej 24 września. 

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano: 

6 warsztatów dla dzieci, warsztaty świąteczne, zabawę choinkową, 9 zabaw kulturalno-

integracyjnych, 6 koncertów, 2 spektakle dla mieszkańców, 2 imprezy sportowo-integracyjne, 

8 przedstawień dla dzieci, zajęcia samoobrony dla kobiet, 7 turniejów gier planszowych. 
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Z zakresu gminnej oświaty: 

1. 4 września placówki oświatowe rozpoczęły nowy rok szkolny. W szkołach 

podstawowych pojawiły się 7 klasy. Wprowadzone także zostały nowe podstawy 

programowe w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej.   

2. 18 września Centrum Usług Wspólnych przekazało Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty 

przygotowane przez dyrektorów placówek aneksy do arkuszy organizacji szkół i 

przedszkoli (zgodnie z nowymi przepisami). Wszystkie aneksy zostały przez Kuratora 

zaopiniowane pozytywnie. 

3. 24 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie odbył się festyn 

rodzinny. Wspólnie z rodzicami szkoła przygotowała dużo atrakcji: zawody sportowe, 

zabawy rekreacyjne, konkursy. Czas umilały występy dzieci.  

4. 3 października uczniowie nieistniejącego już Gimnazjum w Michałowicach wystąpili na 

scenie Domu Kultury Arsus w Ursusie w przedstawieniu „A może się da…? O tematyce 

powstańczej.  

5. 14 października w szkołach obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji we 

wszystkich szkołach podstawowych odbyły się ślubowania uczniów klas I.  

6. 18 października w Przedszkolu w Michałowicach odbyło się uroczyste pasowanie na 

przedszkolaka najmłodszych wychowanków przedszkola. 

7. 24 października odbyło się posiedzenie Komisji przyznającej stypendia i. Jana Pawła II 

wyróżniającym się studentom zamieszkałym w Gminie Michałowice. Przyznano 13 

stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia. 

8. Wszystkie szkoły uroczyście obchodziły 11 listopada – Święto Niepodległości, 

otwierając Rok dla Niepodległej. Przez cały w rok w szkołach będą odbywać się 

konkursy, uroczystości i imprezy związane ze 100 leciem niepodległości. 

9. Od września do końca grudnia pracownicy CUW przeprowadzili i rozstrzygnęli 

2 przetargi i 3 postępowania konkursowe dla szkół i przedszkoli gminnych. 

 

Z zakresu pomocy społecznej: 

1. 30 września 2017 odbyło się spotkanie inaugurujące Klubu Wolontariusza, w którym 

uczestniczyło 20 osób. Spotkanie miało charakter integracyjno-informacyjny. 

2. 27.09.2017r. zrealizowano szkolenie przygotowujące do prowadzenia rekomendowanego 

programu profilaktycznego „Domowi Detektywi-Jaś i Małgosia na tropie” dla 14 

nauczycieli. 

3. W dniach 29.09.2017 i 6.10.2017 w ramach Klubu Mam odbyły się warsztaty „Prawidłowe 

żywienie dzieci w wieku 0 - 3 lat”. Spotkania prowadziła Pani Anna Cieślańska – 

wykwalifikowany dietetyk i edukator żywieniowy, reprezentująca Fundację Rozwoju 

Dzieci im. A. Kamińskiego. 

4. 2 października 2017 maiło miejsce spotkanie koalicji na rzecz wolontariatu gminnego, 

podczas którego ukończono prace nad indeksem wolontariusza oraz omówiono koncepcję 

Dnia Wolontariusza, opracowano ulotkę na temat wolontariatu oraz przypinki. 

5. 6 października rozpoczęto prowadzenie zajęć w ramach powołanej placówki wsparcia 

dziennego- Klub Świetliki  w Granicy a 16 października – w Opaczy.  Łącznie do Klubu 

Świetliki uczęszcza 24 dzieci. 
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6. 16 października w Opaczy- Kolonii dzięki współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury 

w Pruszkowie rozpoczęto realizację zajęć matematyczno-logicznych dla młodszych dzieci 

pn. Klub Mądrych Sów.  

7. W dniu 27 października 2017 w ramach Klubu Mam odbyła się prelekcja pt. „Ja, Ty, My o 

dobrych i trudnych relacjach w rodzinie”. Spotkanie prowadziła Pani Katarzyna Gajda - 

coach i trener rozwoju osobistego, reprezentująca Fundację Metamorfozy. 

8. W dniu 25 listopada 2017 odbył się Dzień Wolontariusza, wręczono 28 wyróżnień 

indywidualnych i 4 grupowe dla wolontariuszy z 13 organizacji i instytucji. 

9. W dniu 2 grudnia 2017 r. odbyła się Mikołajkowa Niespodzianka udział w zabawie wzięło 

ok. 110 dzieci. 

10. Zrealizowano 6 warsztatów profilaktycznych z zakresu komunikacji, asertywności i 

profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Michałowicach 

„Profilaktyka uzależnień, poprzez trening umiejętności psychospołecznych” dla uczniów 

Szkoły podstawowej w Komorowie, „Saper” „Odczuwaj, Ufaj”, Mów” dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi; „Definitywnie Nie! Profilaktyka uzależnień poprzez 

trening umiejętności psychospołecznych dla Gimnazjum w Komorowie; 

11. Zrealizowano 3 cykle warsztatów wychowawczych dla rodziców i wychowawców  w 

szkole w Nowej Wsi oraz cykle warsztatów „Jak mówić aby dzieci słuchały, jak słuchać 

aby dzieci mówiły” w szkole w Komorowie  „Rodzeństwo bez rywalizacji” w szkole w 

Michałowicach;  

12. Przekazano materiały do realizacji programów profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego” 

oraz „Domowi Detektywi Jaś i Małgosia na tropie”; 

13. W ramach projektu pokój zagadek Pani Marii realizowanego wspólnie z GBP Komorów 

odbyły się 3 spotkania w Bibliotece. 

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych: 

1. Rozliczono finansowo otrzymane dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie” w ramach 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.  

2. 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, podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Umowę z 

Inżynierem Kontraktu. Obecnie trwa realizacji projektu. 

3. 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 trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem Wykonawcy 

robót.  

4. W dniu 24 listopada br. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o 

dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w 
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Nowej Wsi – Etap I”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

5. Trwa ocena merytoryczna projektu pn. „Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie 

Michałowice - ETAP II” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach II naboru 

środków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT 

– typ projektów- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – 

typ projektów  Park & Ride („Parkuj i Jedź”).  

6. Pozytywnie zakończyła się ocena formalna projektu pn. „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych 

– Etap II” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach II naboru środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

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

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT -  ścieżki i infrastruktura 

rowerowa. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektu. 

7. W dniu 30 października 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu 

pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności 

miejskiej na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, 

Nadarzyn i Miasto Piastów” w ramach  Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe 

obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, 

Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa ocena formalna 

projektu. 

 


