INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie międzysesyjnym
od 26 lutego 2019r. do 27 marca 2019r.
W okresie międzysesyjnym:
1. Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
o W dniu 22.03.2019 r. otwarto przetarg na ,,Dostawę używanego średniego samochodu pożarniczego
4X4 dla OSP Jałówka” Wpłynęły dwie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Przed otwarciem zamawiający podał kwotę jaką może przeznaczyć na wykonanie
zadania w wysokości 200.000zł brutto. Najniższa oferta z sumą 232.470,00 zł przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym
postępowanie zostało unieważnione.
o Wyłoniono wykonawcę na ,,Dostawę hot spota i infokiosku wraz z oprogramowaniem” w ramach
operacji pn. ,,Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” – w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma BIT S.A. ul. Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa za cenę 39.360,00 zł brutto.
o Wyłoniono wykonawcę na ,,Na budowę wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu” w
ramach operacji pn. ,,Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im Leszka Nosa w Gminie
Michałowo”– w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KMK Group Monika Jurczyńska, Gaszyn, ul. Strumykowa
22, 98-300 Wieluń za cenę 32.463,51 zł brutto.
o Rozstrzygnięto zapytanie na zakup dwóch altan rekreacyjnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Zakład Remontowo – Budowlany Paweł Chrzan, Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy za cenę
17.200 zł brutto
2. Dokumentacja projektowa:
o Wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na ,,Przebudowę drogi we wsi Nowa Wola”.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma DROGART Dariusza Kirpszy z Sokółki, za cenę
9.594,00zł brutto.
o Wyłoniono wykonawcę na projektu technicznego „Przebudowę drogi na terenie gruntów wsi Tylwica
Majątek, gm. Michałowo”, Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Pan Mariusz Murawski z Białystoku
za cenę 17.000,00zł brutto
3. Prace trwające:
o Trwają prace związane remontem chodnika na Osiedlu Bondary przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie,
o Zlecono dla ZGKiM budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Kazimierowo i Nowa Wola,
o Zlecono wykonanie zjazdów indywidualnych na terenie miasta Michałowo
o Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy pod altanę w Maciejkowej Górze
o Zakończono odkrzaczanie dróg gminnych
o Zakończono remont przepustu we wsi Żednia,

1

4. Wnioski unijne
o

o

Złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach
„Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” doposażenie świetlic wiejskich w Sołectwie Nowa Wola,
Sokole oraz Pieńki i Sołectw Jałówka, Bondary oraz Juszkowy Gród.
Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg
gminnych: Bieńdziuga-Supruny-Koleśno, Jałówka – Podozierany, Obwodnica Kobylanki (w masie
bitumicznej)

5. W związku z ogłoszonym przez Wojewodę konkursem w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych ( stare tzw. „schetynówki”) wystosowaliśmy wniosek do Starostwa o
przygotowanie do dofinansowania z ww. programu dróg powiatowych: Michałowo –
Podozierany – Jałówka na odcinku Kuchmy – Podozierany oraz drogi Michałowo –
Zabłudów na odcinku Piatienka – Zabłudów.
6. Złożyliśmy wniosek na bioróżnorodność – nie spóźniliśmy się.
7. Dobiegły końca wybory sołtysów Gminy Michałowo, które trwały od 11.02.2019r. do
27.02.2019r. Jako jedne z ostatnich miały miejsce wybory w sołectwach: Suszcza
Planty, Zaleszany, Kuchmy oraz Topolany – w Topolanach w dniu 25.03.2019r. odbyły
się powtórne wybory z uwagi na brak kandydata na sołtysa w wyborach ogłoszonych
w pierwszym terminie.
Podczas wyborów wybrano 27 sołtysów. W 26 sołectwach dokonano wyboru sołtysa
w pierwszej turze, jedynie w sołectwie Pieńki sołtysa wyłoniono w drugiej turze
wyborów.
W pierwszym terminie odbyły się wybory w sołectwach: Bachury, Kobylanka,
Kuchmy, Pieńki, Potoka, Szymki, Zaleszany. W pozostałych 20 sołectwach wybory
przeprowadzono w drugim terminie.
Sołectwa z największa frekwencją:
- Bachury – 57%
- Potoka – 56%
- Pieńki – 49%
Sołectwa z najmniejszą frekwencją:
- Michałowo II – 2%
- Michałowo I – 4%
- Topolany – 6%
8. Ze Starostwem Powiatowym, firmami oraz Kuratorium toczą się rozmowy w sprawie
przejęcia szkoły średniej przez naszą Gminę. W tym miejscu informuję, iż obecna
Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie pani Dorota Burak złożyła rezygnację.
9. Powstała inicjatywa wydawania gazety na cztery gminy, do której to inicjatywy
przystąpiliśmy jako jedna z gmin. Gazeta nosi nazwę: Kurier Sąsiedzki.
10. Odbyłem spotkanie w LGD w temacie terminów naborów wniosków.
11.W dniu 14 marca br. w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie w sprawie klastra
energii. Na spotkaniu uzgodniono, aby sformalizować formułę klastra.
Słabością dotychczas powstałych klastrów było to, iż na początku powstania była
ogromna ilość możliwości i planów, natomiast później stopniowo ten „zapał” gasł.
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Oceniono, że przyczyną takiego stanu rzeczy było brak formy organizacyjnej, dlatego też
obecnie prowadzący klaster zobowiązali się do przedstawienia propozycji organizacji
formalnej klastra. Jako założycieli klastra uznano: Biogazownię i trzy gminy tj.
Michałowo, Zabłudów i Gródek. Postanowiono, że każda jednostka czy gmina ponosić
będzie na rzecz klastra opłatę stałą roczną w wysokości 20 tyś zł (coś na styl LGD).
Ponadto gminy i jednostki, które będą chciały przystąpić - 15 tyś zł. Do pretendujących
uznano Gminę Tykocin oraz Starostwo Powiatowe, a decyzja co do ich przystąpienia
zostanie podjęta na następnym posiedzeniu po sformalizowaniu tych założeń. Taka
organizacja rodzi czytelne rozwiązania, ponieważ klaster będzie posiadał środki na
funkcjonowanie, opracowywanie niezbędnej dokumentacji, statutu, strategii itd. czy też
prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej. Każda gmina zastanowi się i zdecyduje
czy jest opłacalne dla niej bycie w klastrze czy nie, a w jaki sposób wykorzysta tą szansę
to tylko i wyłącznie jej inicjatywa. Ponadto zauważono nowe szanse jakie niesie klaster,
bo oprócz dodatkowych punktów (14 przy ocenie wniosków niskoemisyjnych, OZE przez
Urząd Marszałkowski) jest wiele innych kwestii, w których klaster daje większe
możliwości i silniejszą pozycję negocjacyjną, chociażby tworząc grupę zakupową przy
przetargach na zakup energii, czy składanie wspólnych wniosków jak np. OZE na
domach prywatnych czy w inicjatywach edukacyjno – informocyjno – promocyjnych.
12.Z okazji Dnia Kobiet koledzy w ratuszu zrobili naszym koleżankom niespodziankę w
postaci
inicjatywy,
ażeby
panie
spędziły
czas
w
teatrze.
Ja natomiast jeżeli chodzi o gminę postanowiłem symbolicznie zaprosić panie
sołtysowe oraz żony naszych sołtysów na obiad. Z zaproszenia skorzystało 20 pań.
Mam nadzieję, że podana zupa szczawiowa, schab na maśle z czosnkiem w sosie
śmietanowym z brzoskwinią, podpalaną
śliwowicą oraz deser śmietankowo
czekoladowy z salsą owocową smakował. Dziękuję zastępcy za pomoc oraz
Gospodzie w Michałowie również za pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.
Także drogie Panie, jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia.
13.Nasza Gmina planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu o środki na sztuczne
boisko. Powstanie ono w miejscu, w którym znajduje się stare boisko, wraz z
parkingami od strony cmentarza. Termin składania wniosku mija w dniu 31 marca br.
14.Przygotowujemy również wniosek na OZE na obiektach publicznych w ramach
Konkursu 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ
projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru,
słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na
własne potrzeby ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Montaż instalacji OZE zlokalizowanych na obiektach jednostek organizacyjnych Gminy 6 lokalizacji – Ratusz, GOK, Biblioteka, oczyszczalnia w Michałowie, hydrofornia w
Michałowie,
hydrofornia
w
Bondarach.
Opracowanie
Programu
Funkcjonalno-Użytkowego z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań technologicznych
istotnych z punktu widzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 5.1 i
opracowania kosztorysu inwestorskiego do dnia 30 kwietnia 2019r.
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15.Gmina przymierza się także do wielu innych wniosków, które już teraz
przygotowujemy, ale z uwagi na planowany termin naboru jakim jest III-IV kwartał
tego roku - będę o nich mówił na następnych sesjach.
16. Ruszają pierwsze prace porządkowe, które chociażby wynikają z wniosków
sołeckich. W innych miejscowościach również trwają prace tj. Pieńki wycięcie
krzaków; Hieronimowo - prace z boiskiem; Bondary - wykonanie chodnika; sieć
wodociągowa na gruntach wsi Kazimierowo; Jałówka - trwa rewitalizacja centrum
jak również zleciłem wykonanie odlewu popiersia króla Zygmunta do parku.
17. Do dnia dzisiejszego spływają wnioski sołtysów dot. żwirowania dróg i ustawienia
lamp. Sołtysi - dopilnujcie tych tematów.
18. ul. Gródecka i Akacjowa - dokonano aktualizacji gruntu z przekwalifikowaniem na
użytek dr. Opracowano mapy do celów projektowych. Przygotowano zapytania do
opracowania projektów.
19. W związku z odwołaniem firmy do Krajowej Izby Odwoławczej w temacie dostawy
kolektorów słonecznych, trwają prace nad przygotowaniem nowego postępowania
przetargowego.
20.Przygotowujemy plac zabaw na osiedlu kombinatu, jak również siłownię i skate park
przy szkole podstawowej czyli w miejscu, w którym poprzednio funkcjonowały.
21. Rozpoczynamy wdrażanie w życie programów wyborczych i już dziś na sesji będzie
przyjęcie programu wspierania przedsiębiorczości.
22.Trwa audyt. W dzisiejszym porządku obrad przewidziane jest przedstawienie
wyników części audytu, dlatego też informacje na ten temat są przewidziane w
jednym z kolejnych punktów obrad - tam szerzej się wypowiem.
23. Odbyło się spotkanie z komitetem organizacyjnym Święta Michałowa, które odbędzie
się 01 czerwca – na następnej sesji przedstawimy główne punkty obchodów, ale już
dzisiaj zachęcam wszystkich do zastanowienia się nad pytaniem, które zadamy
społeczeństwu w ramach konsultacji społecznych. Takie konsultacje mają na celu
rozstrzygniecie jakiejś ważnej kwestii dla naszej społeczności .
24.Odbyło się cykliczne spotkanie z kierownikami jednostek. Omówiono najważniejsze
bieżące zadania, a także rozmawiano o zaangażowaniu każdej z nich w organizację
obchodów Dni Michałowa. Każda z jednostek przedstawiła również swoje plany na
najbliższe tygodnie.
25.Odbyło się również kolejne spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Z nimi
również rozmawiano o uczestnictwie w Dniach Michałowa. Dodatkowo
przedstawiciele stowarzyszeń przedstawili swoje plany na ten rok. Omówiono również
kwestie związane z możliwości wspierania realizacji tych przedsięwzięć przez Gminę.
Dzięki tym cyklicznym spotkaniom nie tylko budowane są nowe, pozytywne relacje z
organizacjami pozarządowymi, ale również zaczynają one współpracować ze sobą
nawzajem.
26.Podjęto rozmowy z firmą Modern-eco-house Mateusz Turczyński w sprawie
opracowania dokumentacji „modelowego” domu Gminy Michałowo.
27. Odbyłem spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie
Marszałkowskim - Panią Joanną Sarosiek odnośnie planowanych terminów naborów
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wniosków. W tym roku jak widzimy dużo konkursów jest ogłaszanych a jeszcze sporo
będzie. Nie ma więc czasu na nic i od pierwszego dnia trzeba brać się do roboty. A
potem w latach 2020 – 2021 realizacja i dopiero na koniec kadencji w latach
2022-2023 będą nowe nabory.
28.W związku z planowanym remontem dróg na terenie Gminy Michałowo wystąpiliśmy
do Nadleśnictwa Żednia o rozpatrzenie możliwości współfinansowania remontu drogi
powiatowej Nr 1440B Hermanówka - Sokole - Stanek – Żednia (na gruntach wsi
Żednia i Sokole) na odcinku od drogi wojewódzkiej 686 do pierwszych zabudowań
(na wysokości nr 43) miejscowości Sokole tym bardzie, iż część działek wydzielonych
przy przedmiotowej drodze jest własnością Nadleśnictwa Żednia. W związku z
faktem, iż wydzielone na potrzeby przyszłej inwestycji części działek nie zostały
przekazane Powiatowi a droga służy przede wszystkim mieszkańcom Sokola i
służbom leśnym Starosta wystąpił z propozycją przekazania Gminie przedmiotowej
drogi po wspólnym wyremontowaniu. Gmina Michałowo wraz ze Starostwem planuje
również remont odcinak drogi przez wieś Sokole poprzez ułożenie nawierzchni z
kostki typu polbruk. Szacowany koszt remontu drogi na przedmiotowym odcinku
wraz z przejściem przez wieś Sokole szacuje się na kwotę 2 000 000 zł. Inwestycja
mogłaby być zrealizowana w roku 2020 przy montażu finansowym: Powiat
Białostocki 1 000 000 zł, Gmina Michałowo 800 000 zł oraz Lasy Państwowe
200 000 zł.
Gmina zwróciła się również do Nadleśnictwa o rozpatrzenie możliwości wykonania
remontu odcinka drogi na gruntach wsi Krugły - Lasek Maciejkowa Góra na odcinku ok.
2 km. Przedmiotowy ciąg komunikacyjny jest w dobrej kondycji (nawierzchnia żwirowa)
a z uwagi na fakt, iż odcinek ok. 1 km należy do Nadleśnictwa, bez porozumienia i
wspólnego finansowania jego poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nie może być
zrealizowane przez Gminę. Szacowane koszty remontu w ww. technologii wynoszą ok
300 000 zł za km. Zwrócono się do Nadleśnictwa o zajęcie stanowiska czy przedmiotowa
inwestycja może być zrealizowana przy udziale Nadleśnictwa a jeżeli tak to w jakim
zakresie i terminie.
29. Trwają prace nad arkuszem organizacyjnym placówek oświatowych. Będą duże
zmiany.
30.W dniu wczorajszym symbolicznie wraz z właścicielami firmy TMK otworzyłem
budowę zakładu produkcyjnego sztukaterii gipsowej, który powstaje przy ul. Wyręby.
Głównym powodem, że firma postanowiła w Michałowie zainwestować była tania
energia cieplna dostarczana z biogazowni co potwierdza, że decyzja podjęta w roku
2013 o budowie biogazowni była słuszna. Firma planuje zatrudnienie na poziomie 20
osób. Jak widzimy powstają zakłady, nowe miejsca pracy, pozyskaliśmy dzięki
dodatkowym punktom przez KLASTER i Biogazownię 4,2 mln zł a ile jeszcze szans
przed nami. Tym trudniej zrozumieć ludzi, którzy budowę biogazowni używali jako
narzędzie podczas kampanii wyborczej 4 lata temu, aby tylko dla mnie dokopać. Co
teraz powiedzą i ile warte są ich wymysły.
31.Samorząd Michałowa pozyskał 4,2 mln złotych dofinansowania z RPOWP w
konkursie dotyczącym strategii niskoemisyjnych. Całkowita wartość projektu to 5,5
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mln złotych. Nie mieliśmy praktycznie czasu, bo 19 listopada był to pierwszy dzień
pracujący po ślubowaniu a termin składania wniosków – 30 listopada, który został
przedłużony o 2 tygodnie. Także w przeciągu trzech tygodni zaprojektowanie
ciepłociągu i lamp, który przechodzi przez pół Michałowa oraz złożenie wniosku było
praktycznie niewykonalne. Jednak nie spóźniliśmy się. Zakończenie realizacji
projektu jest planowane na IV kwartał 2020 roku.
Zakładane terminy realizacji projektu:
 Jesień 2019 roku - Modernizacja oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji na
wszystkich ulicach w Michałowie tradycyjne latarnie uliczne zostaną zamienione na
energooszczędne lampy LED ( w sumie zaintalowanych zostanie ponad 550 punktów
świetlnych)
 Jesienią 2019 rozpocznie się budowa sieci cieplnej. W wyniku realizacjii inwestycji
obiekty gminne w Michałowie (Szkoła Podstawowa , MOSiR, Gminne Przedszkole,
Ośrodek Zdrowia, Urząd Miejski i GOK) zostaną przyłączone do ciepłociągu.
Zakończenie realizacji inwestycji (uruchomienie przyłącza w ostatnim z ww.
obiektów) planowane jest na II kwartał 2020r.
 Wiosną 2020 roku na terenie miasta Michałowo zostanie zainstalowany system
pomiaru jakości powietrza tj. analizy pyłu zawieszonego PM1-, PM 2,5, PM 1,0 i
innych parametrów.
Chciałbym podziękować pracownikom za dobrze wykonaną pracę. Szkoda , że nie
mogliśmy jej wykonywać w ratuszu a musieliśmy się spotykać w okresie od wyborów
do ślubowania u mnie w domu. Z tej pracy skorzystają wszyscy mieszkańcy
Michałowa jak również wsi w terenie, ponieważ obecne lampy, które są w
Michałowie, będą mogły być zainstalowane na wsiach. Należy tylko żałować, że nie
było projektu na pasywne przedszkole. Nie rozumiem po co były te wycieczki po całej
Polsce, pod Kraków.
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