INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie
międzysesyjnym
od 29 sierpnia 2019r. do 24 września 2019r.

W okresie międzysesyjnym:
Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
o Podpisano umowę na ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w
Michałowie w roku szkolnym 2019/2020” z Podlaską Komunikacją
Samochodową NOVA S.A. ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
za cenę brutto 289.843,20zł.
o Otwarto przetarg nieograniczony na ,,Modernizację oświetlenia ulicznego,
budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu
pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo”. Inwestycja
dofinasowana z funduszu Regionalnego Programu Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategia
niskoemisyjna
z
wyłączeniem
BOF
nr
projektu
WND-RPPD.05.04.01-20-0032/18. Wpłynęły trzy oferty. Trwa wybór
wykonawców.
o Podpisano umowę na wykonanie wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem
terenu z firmą Zakład Remontowo – Budowlany Paweł Chrzan z siedzibą:
Zimnowody 64, 42-164 Parzymiechy za cenę 31.192,25 zł brutto.
o Podpisano umowę z firmą ,,ABRABUD” Kamil Abramowicz , ul. I Dywizji 26,
16-060 Zabłudów na równanie dróg gminnych.
Dokumentacja projektowa:
o Trwają prace projektowe zagospodarowania terenów w Sokolu.
o Trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia ulicznego we wsi
Kobylanka – II etap.
o Opracowano koncepcję na budynek Centrum Aktywności Lokalnej – (budynek
po poprzedniej siedzibie Urzędu Miejskiego)
Prace zakończone:
o Wykonano prace przy żwirowaniu dróg
o Wykonano oświetlenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Juszkowym Grodzie
o Montaż instalacji kolektorów słonecznych
Prace trwające:
1

o Trwają prace remontowe drogi wewnętrznej na ulicy Gródeckiej w Michałowie
o Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych
Prace w przygotowaniu:
o Remont ulicy Akacjowej w Michałowie
o Remont pomieszczeń w OSP w Michałowie
o Remont
elewacji budynków OSP w Bondarach oraz świetlicy w
Hieronimowie.
o Opracowano projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym
Siemianówka na gruntach wsi Bołtryki
o Trwają prace nad budową sieci wodociągowej na gruntach wsi Kazimierowo
Podpisane umowy o dofinasowanie:
o W dniu 11.09.2019r. podpisano umowę na dofinasowanie projektu Zachowanie
cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka wartość
9 533 183,88 PLN dofinansowanie RPOWP - 6 825 358,55 PLN, środki własne
- 2 707 825,33 PLN.
1. 29 sierpnia 2019r. wraz ze starostą białostockim Janem Perkowski
i wicestarostą Romanem Czepe podpisałem akt notarialny, na mocy
którego gmina Michałowo oficjalnie przejęła Zespół Szkół w Michałowie.
2. Po podpisaniu aktu na placu szkolnym przed Zespołem Szkół odbyło się
uroczyste przekazanie kluczy oraz konferencja prasowa z udziałem starosty i
wicestarosty.
3. 2 września uczestniczyłem w otwarciu roku szkolnego w Zespole Szkół w
Michałowie, która to szkoła dołączyła do szkół prowadzonych przez naszą
gminę. W szkole rozpoczęło naukę 42 uczniów i dochodzą nowi, którzy się
przenoszą z Białegostoku z klas starszych. Uważam, że zważywszy na to, iż
szkołę przejmowaliśmy z 24 uczniami to liczba uczniów przyjętych do klas
Iwszych i przenoszących się nas cieszy. Jednocześnie życzę Radzie
Pedagogicznej i Pani Julicie Bajgus, którą z 1 września powołałem na p.o.
Dyrektora ZS powodzenia.
4. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył gminny transport, który zapewnia
mieszkańcom gminy Michałowo dowóz do szkół i powrót do domu.
Przewoźnikiem realizującym transport na terenie naszej gminy jest PKS
NOVA. Autobusy kursują na czterech trasach, które zostały ustalone tak, by z
każdej miejscowości w gminie można było dowieźć mieszkańców do
Michałowa i z powrotem. Oczywiście z gminnego transportu na tych liniach
mogą korzystać nie tylko uczniowie dojeżdżający do szkół, ale też wszyscy
mieszkańcy. Gmina pokrywa cały koszt związany z dojazdem dzieci do szkoły i
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przedszkola. Cena za bilet ulgowy miesięczny wynosi 150,96 zł, za bilet
jednorazowy 5,00 zł.
5. Ograniczyłem zakres umowy z adwokatem Mariuszem Karp. Z dniem
10.08.2019r. wygasła również umowa z panią Izabelą Wynimko - Karp
zatrudnioną na stanowisku starszego specjalisty ds. prawnych. W związku z
powyższym w to miejsce zawarłem umowę z Kancelarią Michał Wierzbicki i
Wspólnicy Sp.K., która będzie nas wspierać w kwestiach gospodarczo –
administracyjnych i organizacyjnych.
6. Na Zalewie Siemianówka odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w
Żeglarstwie 2019, które zakończyły się sukcesem zawodników z UKŻ
Michałowo - cztery tytułu Mistrza Województwa Podlaskiego, trzech
wicemistrzów i trzy trzecie miejsca to dorobek UKŻ Michałowo. Zwycięzcom
Mistrzostw wręczyłem puchary.
7. Odbyłem spotkanie ze Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko oraz
Predsiedatielem Swisłockiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego
Władimirem Oniszczyk – w temacie utworzenia przejścia granicznego pieszego
z Białorusią w miejscowości Jałówka po stronie Polskiej oraz w miejscowości
Ryboły po stronie Białoruskiej.
8. Zespół Szkół w Michałowie zwrócił przyznaną w oparciu o niezgodne z
prawem Zarządzenie nagrodę Orły Michałowa.
9. W Szkole Podstawowej 21.09 odbył się Charytatywny Piknik Rodzinny na
rzecz dzieci z autyzmem. W ramach pikniku odbył się IV Charytatywny Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar komendanta PSG w Bobrownikach „Gramy i
pomagamy”. Nie zabrakło animacji zabaw dziecięcych, loterii fantowej,
dmuchańców, stoisk gastronomicznych oraz pokazu służb mundurowych.
Ogromne podziękowania dla Straży Granicznej inicjatora i głównego
organizatora Pikniku, Fundacji na Niebiesko, oczywiście Szkole Podstawowej i
wszystkim zaangażowanym w ten szczytny cel.
10. Wziąłem udział w:
- dożynkach w Hieronimowie, na których pojawili się m.in. poseł Krzysztof
Truskolaski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło
oraz Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe,
- Święcie Grzyba w Sokolu – tu również nie zabrakło gości. Sokole odwiedzili
m.in. posłowie na Sejm RP Mieczysław Baszko oraz Robert Tyszkiewicz oraz
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski
- wykopkach w Juszkowym Grodzie – i tu również odwiedził nas poseł na Sejm
RP Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję wszystkim biorącym udział w organizacji powyższych imprez.
Szczególnie dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który solidnie przykłada
się do organizowanych imprez. Poziom artystyczny jest bogaty, a sama
organizacja na wysokim poziomie. Chcę podziękować społecznościom
lokalnym, sołtysom, radnym, którzy angażują się a co najważniejsze
uczestniczą w tych imprezach, bo gdyby nie oni to nie byłoby dla kogo robić.
Także w przypadku Sokola sołtys i społeczność lokalna jest aktywna, w
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Hieronimowie nowy młody sołtys też nad wyraz aktywny i organizacyjny, w
Juszkowym Grodzie tudzież to samo, a przy tym jeżeli żywo w tych
inicjatywach uczestniczą mieszkańcy, którzy się zrzeszają w różnego rodzaju
stowarzyszenia tj. chociażby Koło Gospodyń Wiejskich z Bondar – to o to
chodzi. Dziękuję więc wszystkim i zapewniam, że na przychylność ze strony
samorządu gminy mogą liczyć.
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