INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie
międzysesyjnym
od 31 stycznia 2019r. do 25 lutego 2019r.
W okresie międzysesyjnym:
1. Podatki – w związku z tym, iż jak zawsze w lutym sołtysi roznoszą
podatki dociera do mnie wiele sygnałów, pytań, komentarzy, więc
wyjaśniam. Z podatku są zwolnione:
1) Budynki mieszkalne lub ich części,
2) Grunty pozostałe na których znajdują się budynki mieszkalne,
3) Budynki pozostałe znajdujące się na gruntach, na których są te
budynki mieszkalne.
Od momentu podjęcia uchwały w 2013r. nic w tej sprawie się nie
zmieniło. Jeżeli ktoś płaci podatek to prosiłbym bardzo o
nierozpowszechnianie kłamliwych informacji, iż podatek został
przywrócony, bo jak widzimy nie został. Zachęcam do spojrzenia w nakaz
płatniczy i tam będzie napisane za co płaci. Możliwe są jeżeli mówimy o
tych trzech podatkach od nieruchomości jedynie dwie sytuacje: albo ktoś
zalega z opłatami, albo po prostu zwyczajny błąd systemu i omyłkowo
została wystawiona błędna decyzja. I w tym przypadku proszę o
wyrozumiałość, nie robienie z czegoś afery bo błędy zdarzały się,
zdarzają się i będą się zdarzać, a przyjście do księgowości podatkowej i
wszystko da się wyjaśnić. Jeżeli ktoś zalega, to „warunki gry” są jasne od
początku – zalegasz, nie masz zwolnienia. I tu też się nic nie zmieniło od
2013r. Ale jeżeli ktoś ureguluje należność to również pracownicy naniosą
korektę po zgłoszeniu się do Urzędu.
2. Przetargi:
Unieważniony przetarg ,,Na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na
terenie Gminy Michałowo”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk z Białystoku. Od ww.
rozstrzygnięcia firma ,,Rzońca” z Łomży złożyła odwołanie do Krajowej
Izby Odwoławczej w Warszawie, w wyniku postępowania przetarg został
unieważniony.
3. Dokumentacja projektowa:
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- Ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej:
„Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola”, od skrzyżowania z drogą
powiatową do drogi wojewódzkiej.
- Zlecono opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych
następujących dróg: odcinek ulicy Gródeckiej, odcinek ulicy Akacjowej,
odcinek od Michałowa cmentarza do skrzyżowania w Kobylance, droga w
Bachurach na lewo do lasu, droga Tylwica Majątek
4. Prace trwające:
- Trwają prace związane z odkrzaczaniem dróg publicznych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie oraz cząstkowe
remonty dróg.
5. W dniu 28.02.2019 złożymy następujący wniosek:
Przedmiot projektu dotyczy realizacji typu projektu nr 2: Doposażenie i
modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej oraz nr 3: Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby
przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne –
finansowanie uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania
interwencji z promowaniem ochrony bioróżnorodności biologicznej i
przyrodniczej. Zakres rzeczowy całego projektu zlokalizowany jest na
terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Narwi.
W ramach projektu zakłada się wykonanie prac modernizacyjnych oraz
nabycie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ośrodka edukacji
ekologicznej przy plaży na terenie Zbiornika Wodnego Siemianówka
(obiekt użytkowany przez MOSiR) oraz wykonanie ścieżek
dydaktycznych wzdłuż zbiornika pomiędzy terenem plaży w Rudni i
portu w Rybakach wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu parkingi dla
samochodów, stojaki dla rowerów, pływające hangary, kapitanat portu,
żuraw obrotowy z placem, pływające pomosty, parkingi do obsługi
kamperów i inne niezbędne uzbrojenie terenu. Od ścieżek dydaktycznych
w stronę zbiornika wodnego poprowadzone zostaną „sięgacze” w formie
pomostów, na których pojawią się takie elementy jak: miejsce do
cumowania łodzi, lunety do obserwacji siedlisk ptaków, altana oraz
tablice i inne elementy edukacyjne. Na terenie Zbiornika Wodnego
Siemianówka odbywać się będą wycieczki informacyjno- edukacyjne za
pomocą ruchomego środka transportu wypływającego z portu w
Rybakach oraz przeprawy wodne na przeciwległy brzeg zbiornika
(okolice miejscowości Cisówka) gdzie planowana jest wieża widokowa.
Zamontowane zostaną również pływające tratwy dla ochrony siedlisk
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ptaków.
Elementem
uzupełniającym
będą
działania
edukacyjno-informacyjne służące promowaniu ochrony różnorodności
biologicznej i przyrodniczej.
Wszystkie ww. działania umożliwią zachowanie cennych zasobów
przyrodniczych, co w sposób bezpośredni wpisuje się w założenia
konkursu. Wartością dodaną projektu będzie nawiązanie ścisłej
współpracy z Towarzystwem Ochrony Ptaków w Białymstoku, które
będzie merytorycznym wsparciem przy wyznaczeniu optymalnych
rozwiązań projektowych.
6. Uczestniczyłem w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w Supraślu, które
dot. planowanych naborów na 2019 rok.
7. W dniach od 6 do 8 lutego na akwenie Zalewu Siemianówka odbyły się
Bojerowe Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów 2019 w klasie DN i IO.
Organizatorem Mistrzostw była Flota Węgierska DN oraz IDNIRA
Europe przy wsparciu Gminy Michałowo. Uzgodniliśmy, iż imprezy
bojerowe powinny odbywać się na naszym zalewie cyklicznie co roku.
8. Brałem udział w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego, które miało miejsce w Białowieży.
W związku z upływem czteroletniej kadencji organów ZGWWP
przeprowadzono wybory nowych władz Związku na kolejną kadencję.
Wybrano Zarząd ZGWWP, którego Przewodniczącym został Grzegorz
Jakuć wójt gminy Turośń Kościelna.
9. W sobotę 15 lutego, po raz kolejny miłośnicy wędkarstwa mogli wziąć
udział w Zawodach Łowienia Podlodowego o puchar Burmistrza
Michałowa, które odbyły się w Bondarach. Zwycięzcom wręczyłem
nagrody i puchary.
10.Uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych w OSP Bondary oraz
OSP Michałowo.
11.Trwają wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Michałowo.
Do tej pory odbyły się one w 23 sołectwach. W sołectwie Topolany nie
wybrano sołtysa, ponieważ nikt nie wyraził chęci kandydowania. W
czterech sołectwach tj. Szymki, Potoka, Kobylanka i Pieńki było kworum
już w 1 terminie.
Złożyłem podziękowania sołtysom za minioną kadencję a
nowowybranym oczywiście gratuluję. Jak będą wybrani już wszyscy
sołtysi, to na następnej sesji pani przewodnicząca przewidziała akcent z
tym związany. Zwracam się do wszystkich sołtysów i radnych, aby w
marcu składali wnioski o żwirowanie dróg i ustawienie lamp. Po
spotkaniach w pierwszej kolejności już poleciłem dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej wykonanie boiska w Hieronimowie, przepustu w Żedni,
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chodnika do osiedla Bondary i remontu zewnętrznego Klubu w Pieńkach.
Były różne wnioski, oczywiście od lat się nic nie zmienia: odkrzaczanie,
równanie dróg, co jak tylko warunki pozwolą zastaniem wiosny,
będziemy po kolei wykonywać. Ale też nie zabrakło wyjątkowych próśb
typu: w Sokolu będą organizowali 470-lecie Sokola.
12.Promocja – o sytuacją jaką zastaliśmy zajmowała się komisja finansowa.
I oczywiście jak widzimy można i tak prowadzić promocję nie zajmując
się nią, tylko czy o to chodzi i jakie z tego tytułu są korzyści. Dlatego
przygotowujemy zamówienie na materiały promocyjne Gminy
Michałowo. Wiele z nich będzie przygotowana w oparciu o talent i
inwencję naszych mieszkańców – jest to pomysł Zastępcy Burmistrza i
myślę, że jest wart przysłowiowego „grzechu”.
13.Odbyłem spotkanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły Podstawowej
w Michałowie, na którym omówiono obecną sytuację i planowane zmiany
w związku z zastaną tragiczną sytuacją w szkole, do której w przeciągu
ostatnich 4 lat zwiększyła się pula pieniędzy, które samorząd dokłada do
szkoły z 0,5 ml zł do 2,3 ml zł a więc o 1,8 mln więcej. A teraz
wiadomość z wczoraj: została jeszcze zmniejszona subwencja oświatowa
o 116 tyś zł co w sumie już jest blisko 2 mln zł.
14. Na zaproszenie brałem udział w Balu Rolnika w Gospodzie w
Michałowie, który był organizowany po raz szósty, a więc pierwszy raz
rozpoczynaliśmy jego organizację za mojej kadencji w 2014 r. W tym
roku w balu uczestniczyły 164 osoby. Z mojej strony kieruję
podziękowania dla organizatorów, naszych rolników - dla państwa
Bajkowskich i Monachów.
15.Przykra sytuacja: nad ranem 23.02 (sobota) dokonano włamania do
kontenera telekomunikacyjnego pod masztem w Nowej Woli. Nieznani
sprawcy ukradli wszystkie urządzenia, co jest przyczyną braku internetu
dla mieszkańców będących benificjentami programu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo”.
16.Wczoraj odbyło się spotkanie ze Starostą Perkowskim, wicestarostą
Czepe i Przewodniczącym Rady Powiatu Żukowskim, oczywiście w
temacie przejęcia szkoły średniej. Powiem po raz kolejny, Starosta jest
jednoznaczny w tym temacie i zdeterminowany w kwestii przekazania
szkoły. Stwierdził, że jest to ostatni dzwonek dla szkoły co jak było
widoczne i słyszalne na spotkaniu co trudno było zrozumieć dla pani
dyrektor Burak obecnej na spotkaniu, czemu dała wyraz, a co z kolei
wywołało wielki niesmak zarówno u nas jak też u przedstawicieli
Powiatu.
Omówiliśmy kwestie ewentualnego terminu przekazania, formy
przekazania ale również sprawy remontu dróg powiatowych w naszej
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gminie. Także rozmowy między powiatem a gminą są merytoryczne,
przebiegające w uczciwej, rzetelnej i partnerskiej atmosferze za co
wzajemnie ze starostą sobie podziękowaliśmy.
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