INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie międzysesyjnym
od 27 czerwca 2019r. do 24 lipca 2019r.

W okresie międzysesyjnym:
1. Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
o Podpisano umowę na ,,Żwirowanie dróg gminnych” z Panem Jarosławem Kaczanowskim, ul.
Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski za cenę za cenę 433.355,44zł brutto.
o Otwarto przetarg na ,,Remont drogi we wsi Nowa Wola” - wpłynęło 6 ofert. Postępowanie zostało
unieważnione gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką zamawiający przeznaczył
na przedmiot zamówienia. Zamawiający przeznaczył kwotę 600.000,00 zł brutto, zaś
najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 812.763,93zł. brutto.
o Przesłano zapytanie dotyczące wyceny placu zabaw i słowni i street worku
2. Dokumentacja projektowa:
o Trwają prace projektowe na „Przebudowę drogi na terenie gruntów wsi Tylwica Majątek”,
o Podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej we wsi Mościska.
o Uzyskano oświadczenie Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia
Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, że projekt budynku w
standardzie pasywnym ,,Gminne Przedszkole w Michałowie” pod względem spełnienia kryteriów
budynku pasywnego został oceniony pozytywnie.
o Trwają prace projektowe zagospodarowania terenów w Sokolu.
o Trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia ulicznego we wsi Kobylanka – II etap.
3. Prace zakończone:
o Wykonano bieżące remonty dróg „remonterem”.
4. Prace trwające:
o Trwają prace przy remoncie drogi we wsi Hieronimowo
o Trwają prace remontowe drogi wewnętrznej na ulicy Gródeckiej w Michałowie
o Trwają prace ocieplenia OSP w Bondarach
5. Prace w przygotowaniu:
o Montaż instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych
o Remont ulicy Akacjowej w Michałowie
6. Wnioski unijne - złożone
1. Wsparcie rodzin poprzez rozrzeszenie oferty świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w
Michałowie RPOWP Oś. VII Poprawa spójności społecznej wartość projektu 1 687 534,80 PLN
dofinansowanie 1 579 304,80 PLN
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2. Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na ptrzeby własne Gminy
Michałowo RPOWP OŚ V Gospodarka niskoemisyjna wartość projektu 1 501 396,49 PLN
dofinansowanie 1 104 176,41 PLN

3. Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na ptrzeby własne Gminego
Ośrodka Kultury w Michałowie RPOWP OŚ V Gospodarka niskoemisyjna wartość projektu
165 899,21 PLN dofinansowanie 124 424,40 PLN
7. Wnioski o dofinansowanie – w trakcie oceny (oprócz złożonych jak wyżej)
1. ZACHOWANIE CENNYCH ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA TERENIE ZBIORNIKA
SIEMIANÓWKA W GMINIE MICHAŁOWO
2. Boisko sportowe w Michałowie

8. Otrzymaliśmy dofinansowanie
1. Usługi senioralne
2. Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Koleśno, gm. Michałowo
3. Przebudowa drogi gminnej nr 107011 B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo
9. Wnioski o dofinansowanie w przygotowaniu:
1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów i wyposażenie pracowni Szkoły Podstawowej – termin 31 lipiec w
ramach RPO-FES
2. Rozbudowa świetlicy w Juszkowym Grodzie – termin wrzesień -październik 2019 – LGD
3. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i
wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Michałowo” – w systemie zaprojektuj i zbuduj a więc potrzebny jest program użytkowy – termin 09
sierpnia – PROW.
4. Wnioski w terminach dalszych gdzie mamy jeszcze na to czas, ale przygotowujemy tj. w ramach
LGD z działania Rewitalizacja – termin styczeń – luty 2020 (teren przy CPL w Sokolu, staw w
Topolanach i plaża Bachury) oraz na drugi kwartał 2020 r. oświetlenie uliczne na wsiach.
5. Przygotowujemy się do złożenia wniosku na OZE na domach prywatnych gdzie planowany jest
termin ogłoszenia konkursu na grudzień 2020.
10. Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o ujęcie Gminy w programie realizacji inwestycji w
ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego na budowę mieszkań komunalnych w Michałowie.
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11. W wyniku ogłoszonego konkursu na sekretarza gminy została złożona jedna oferta, która nie
spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
12. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. referenta ds. działalności gospodarczej
– termin składania ofert do 31 lipca 2019r.
13. 29 czerwca w godzinach popołudniowych odbyły się Zawody wędkarskie organizowane
przez Urząd Miejski w Michałowie i Koło PZW nr.52 w Michałowie pod hasłem Michałowo
na sportowo. W Zawodach wzięło udział 20-stu wędkarzy.
Zwycięzcom i uczestnikom zawodów
zorganizowano Ognisko wędkarskie.

wręczyłem

nagrody

rzeczowe.

Na

zakończenie

14. W dniu 3-4 lipca wraz z delegacją w osobach Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Michałowie Panią Marią Ancipiuk oraz Zastępcą Kierownika ZGKiM Panem Mikołajem
Woroną uczestniczyłem w wyjeździe do Wołkowyska. Na zaproszenie władz Wołkowyslka
braliśmy udział w uroczystym Dniu Zwycięstwa. Oprócz delegacji z Michałowa zaproszone
były delegacje z Siedlec, Łap, Gusiewa, Mołdowa i Suwałk. Obchody i przywitanie naszych
delegacji rozpoczęło się uroczystym podniesieniem flag naszych gmin przed budynkiem
władz powiatowych. Następnie na centralnym placu Wołkowyska odbyły się dalsze
uroczystości.
15. 5 lipca uczestniczyłem w święcie 200 lat Cerkwii w Piatience. Wraz z Panią Przewodniczącą
przywitaliśmy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego
i Gdańskiego.
16. 06.07 na plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka odbyła się pierwsza impreza tego typu
impreza, wielka dyskoteka plażowa pn. „BEACH PARTY” zorganizowana przez Centrum
Młodzieży w Michałowie. Z uwagi na krótki czas do przygotowania jej - bo ok. 2 tyg. - ilość
uczestników, a moim zdaniem była ogromna – 2 -3 tyś i to, że młodzież naprawdę bawiła się
wspaniale, impreza odbyła się bez żadnych ekscesów - można uznać ją za udaną.
17. 07.07 w ramach obchodów „Michałowo na sportowo” odbyły się: 7 lat po Eurospoko, turniej
brydża sportowego i maraton kresowy, który po dwóch latach z niezrozumiałych względów
nieobecności powrócił do Michałowa. Czyli mieliśmy „Michałowo na sportowo”.
Dokonałem otwarcia turnieju i maratonu a po ukończonych konkurencjach zwycięzcom
wręczyłem nagrody. Dziękuję dla MOSiRu za dobrą organizację.
18. W tym samym dniu odbył się festyn „Zabawa na Jana” w Nowej Woli -chciałbym
pogratulować inicjatywy radnym za zorganizowanie ogniska przy którym wieś mogła się
zintegrować i wspólnie pobawić. 07 lipca miała miejsce również „Noc Kupały” w Narewce,
w której brałem udział.
19. W odpowiedzi na sytuację zaistniałą w związku z wydaniem bezprawnego Zarządzenia
Burmistrza Michałowa w 2016r., którym ustanowił ustanowioną wcześniej nagrodę orły
Michałowa i na mocy którego w latach 2016-2018 nadano nagrody Orły Michałowa,
Europol Gaz zwrócił nagrody Orły. 12 lipca Pan Wojciech Wyrzykowski, kierownik tłoczni i
pomiarowni gazu w Kondratkach przekazał nam pismo, w którym informuje, że zwraca
nagrodę Orły Michałowa. Statuetka trafiła do Urzędu.
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20. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty 2019– zestawienie wyników
Egzamin gimnazjalny 2019
Wynik
średni
powiecie
Język polski
Historia
Matematyka
Przedmioty
przyrodnicze
Język
angielski
(pp)
Język
angielski (pr)

Wynik
średni kraj

Wynik
średni
Szkoła

Klasa IIIA

Klasa IIIB

Stanina
szkoła

62%
59%
42%
50%

Wynik
średni
województw
o
62%
59%
44%
50%

63%
59%
43%
49%

65%
62%
45%
54%

70%
68%
56%
63%

61%
58%
37%
47%

VI
VI
VI
VII

66%

68%

68%

70%

81.5%

63%

VI

48%

53%

53%

56%

63%

46%

Wynik
średni kraj

Wynik
średni
Szkoła

Klasa
VIIIA

Klasa
VIIB

Klasa
VIIIC

Stanina
szkoła

63%
45%
59%

56%
37%
55%

59%
42%
62%

48%
31%
49%

54%
37%
53%

IV
IV
V

w

Egzamin ósmoklasisty 2019
Wynik
średni
powiecie
Język polski
Matematyka
Język
Angielski

59%
45%
55%

w

Wynik
średni
województw
o
60%
46%
58%

21. W dniu 12 lipca 2019r. z Powiatem Białostockim podpisano porozumienie w sprawie
przekazania zadania publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
w Michałowie. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku umieszczona jest
informacja o zamiarze zawarcia aktu notarialnego.
22. Trwa rekrutacja do szkoły średniej w Michałowie.
Ilość osób po dotychczasowym gimnazjum przyjętych do klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Michałowie na rok szkolny 2019/2020 wg miejsca
zamieszkania przedstawia się następująco:
 Gmina Michałowo – 10 osób
 Gmina Gródek – 4 osoby
 Gmina Białystok – 1 osoba
 Gmina Hajnówka – 1 osoba
 Gmina Narew – 1 osoba
 Gmina Zabłudów – 1 osoba
Razem – 18 osób
Ilość osób po ośmioklasowej szkole podstawowej przyjętych do klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Michałowie na rok szkolny 2019/2020 wg. miejsca
zamieszkania:
 Gmina Michałowo – 22 osoby
 Gmina Gródek – 1 osoba
 Gmina Zabłudów – 1 osoba
Razem – 24 osoby
23. 13 lipca odbyła się Bandarouska Haściounia …………..
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24. Ruszył nabór 2000- ekstra. Do dnia wczorajszego wpłynęło 453 podania. W chwili obecnej
trwa ocena wniosków i od tego będzie uzależniony termin uruchomienia świadczeń jednak
będziemy się starać, aby 15 sierpnia podpisać pierwsze decyzje.
25. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym Lepsze jutro
poinformowało nas w zeszłym tygodniu, że nie skorzysta z naszej propozycji użyczenia
lokalu na ulicy Seweryna Michałowskiego.
26. Usunięto kontener w Cisówce. – SLAJDY- Mam nadzieję, że miejsce to teraz będzie
wyglądało czysto i schludnie. W związku z czym prosimy o składanie deklaracji dot. odbioru
śmieci.
27. Wszystkich zapraszam na Białoruskie Spotkania Folkowe z Prymakami, które odbędą się
03.08.2019r. w Amfiteatrze w Michałowie. Oprócz wielu zespołów gwiazdami wieczoru
będą zespoły: Bahacz, Pieśniary, Czernica. SZEF(telebimy, strefa kocykowa).
28. Chciałbym również już dziś zaprosić na galę disco polo, która odbędzie się 23 sierpnia i
będzie zakończeniem sezonu wakacyjnego w Michałowie.
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