INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie międzysesyjnym
od 25 lipca 2019r. do 28 sierpnia 2019r.

W okresie międzysesyjnym:
1. Dokumentacja projektowa:
o Trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia ulicznego we wsi Kobylanka – II
etap
o Trwają prace projektowe celem złożenia wniosków o pozyskanie funduszy w ramach LGD
na zagospodarowanie terenów w Sokolu, plaży w Bachurach oraz stawu w Topolanach
o Wykonano projekt sieci wodociągowej we wsi Mościska
o Wykonano projekt na „Przebudowę drogi na terenie gruntów wsi Tylwica Majątek”

2. Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
o Ponownie ogłoszono przetarg na ,,Remont drogi we wsi Nowa Wola” - wpłynęło 2 oferty.
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 961.934,70zł.
brutto.
o W dniu 19 sierpnia ogłoszono drugi przetarg na ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby
dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w
Michałowie w roku szkolnym 2019/2020”. Pierwszy został unieważniony z uwagi, iż oferta
przekraczała kwotę jaką zamawiający przeznaczył.
o W dniu 28 sierpnia dokonano wyboru wykonawcy zamówienia, którym okazała się Podlaska
Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok.
Cena ofertowa brutto wynosi 289.843,20 zł.
o Wojewoda Podlaski poinformował o objęciu w 2019r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju
- przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jest to odpowiedź na
złożony w dniu 12 sierpnia 2019r.w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o objęcie
dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej na podstawie art. 25 ust.4 ustawy Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019r.poz. 1123)
o W związku z powyższym od 2 września rusza nasz gminny transport, który zapowiadaliśmy
w naszym programie wyborczym. Jutro zostaną podane do publicznej wiadomości godziny
odjazdów i ceny biletów przez przewoźnika PKS NOVA.
o Ogłoszono 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
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3. Prace trwające:
o Trwają prace przy żwirowaniu dróg
o Trwają prace remontowe drogi wewnętrznej na ulicy Gródeckiej w Michałowie oraz ZGKiM
przygotowuje się do remontu ul. Akacjowej
o Ocieplenie remizy w Bondarach
o Budowy placu zabaw na osiedlu Kombinatu Rolnego przy ul. Świętojańskiej
o Montaż instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych
o W trakcie realizacji jest wniosek z wykorzystaniem środków unijnych na doposażenie
świetlic
4. Prace zakończone:
o
o
o
o

Wykonano remont drogi we wsi Bachury
Wykonano remonty dróg na terenie gminy Michałowo
Wykonano remont drogi we wsi Hieronimowo
Wykonano remont parku w Jałówce

5. Prace w przygotowaniu:
o Remont ulicy Akacjowej w Michałowie
6. Wnioski unijne - złożone
o „Szkoła odkrywców talentów” Os priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje działanie 3.1
Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych wartość 970 286,22 PLN dofinansowanie 871 286,22 PLN
o W dniu 9 sierpnia br. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie operacji : „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zmodernizowane zostaną ujęcia wody w
miejscowościach Szymki i Garbary. Oprócz stacji uzdatniania wody dofinansowane będą
przydomowe oczyszczalnie ścieków na obiektach gminnych we wsiach Sokole, Juszkowy
Gród, Jałówka. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2022. Całkowity koszt
projektu wynosi 3.9 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PROW wynosi
prawie 2 mln. zł
7. Wniosku o dofinansowanie w przygotowaniu:
o Przygotowany wniosek w naborze wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy lub
remontu dróg powiatowych i gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata
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2020-2021 na drogi Jałówka – Poodzierany (5 115 973,90 PLN) i Tylwica Majątek
(1 065 387,07 PLN).
o Wyraziliśmy możliwość współfinansowania przez Gminę Michałowo (w naborze wniosków
na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021) zadań powiatowych, na które
Powiat zamierza pozyskać fundusze:
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole,
dł. odc. 0,8km wartość - środki FDS 1 000 000 PLN środki Powiatu i Gminy po 500 000
PLN
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo
dł. odc. 0,9km - środki FDS 9000 000 PLN środki Powiatu i Gminy po
450 000 PLN
1. Gmina Michałowo otrzymała prawie 7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Zachowanie cennych
zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo”. Wartość
projektu to 9,5 mln zł. Zajęliśmy pierwsze miejsce.
2. Wypowiedzieliśmy umowę na dzierżawę portu nad Zalewem Siemianówka.
3. Wystąpiliśmy do Ministerstwa inwestycji i rozwoju o wsparcie naszej gminy przy realizacji
projektu budowy domu w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Otrzymano
odpowiedź, iż możliwość wsparcia rozpoczyna się od kwoty 20 mln, podobny projekt był
realizowany w Giżycku, otrzymaliśmy link do poszczególnych etapów realizacji.
4. Uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektor Forum Inicjatyw Rozwojowych panią Magdalena
Skup w temacie pomocy dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych w tematach
możliwości złożenia wniosków i pozyskania środków zewnętrznych, jak też samego
założenia takich podmiotów.
5. W związku z programem 2000 – ekstra przeprowadzane są wywiady środowiskowe i trwa
ocena wniosków jakie wpłynęły w ramach ww. programu.
6. W dniu 16 sierpnia 2019r. Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała o terminie
posiedzenia Kolegium RIO zaplanowanego na dzień 22 sierpnia 2019r., przedmiotem
którego było badanie uchwały Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 lipca
2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na
przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na
terenie Gminy Michałowo w latach 2019- 2024 i podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego. Z
telefonicznej informacji uzyskanej od pracownika RIO wiemy, iż uchwała została uchylona
w całości.
7. Podlaski Urząd Wojewódzki zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia:
a) Nieważności uchwały Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 lipca 2019
roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo – podstawą wszczęcia
postępowania nadzorczego stanowi naruszenie przez Radę Miejską w Michałowo w
sposób istotny art. 30a ust. 6a z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela w zw. z art. 19
ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, przez naruszenie procedury
uzgadniania projektu uchwały ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli;.
8. Wziąłem udział w uroczystościach:
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a. Obchodach 470 – lecia wsi Sokole - dziękuję organizatorom i radnym za
przygotowanie i udział w imprezie, która została zakończona wspólnym ogniskiem;
b. Jubileuszu X- lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Sokola;
c. XX Międzynarodowym Festiwalu „Siabrouskaja Biasieda”, który odbył się w
uroczysku Boryk w Gródku;
d. XX Tykocińskiej Biesiadzie Miodowej;
e. Święcie Parafialnym „Przemienienia Pańskiego” w Topolanach;
f. Białoruskich Spotkaniach Folkowych z Prymakami w Michałowie, podczas których
gościliśmy posłów na Sejm RP, delegację z Wołkowyska oraz przedstawicieli innych
instytucji. Chciałbym podziękować organizatorom, przybyłym gościom oraz
mieszkańcom za obecność.
g. Michałowo Disco Festiwal – Back to 90’s. Myślę, że imprezę należy zaliczyć do
bardzo udanych, o czym świadczy wiele pozytywnych komentarzy. Nasz amfiteatr był
wypełniony po brzegi, a publiczność bawiła się przy największych hitach gwiazd
muzyki disco polo. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Centrum Młodzieży w
Michałowie, które było organizatorem tej imprezy. Jak widać w młodzieży mamy
wielki potencjał a to bardzo cieszy, zwłaszcza, że Michałowo Disco Festiwal był
pierwszą imprezą takiego formatu a efekt? – sami Państwo widzieli.
h. Dożynkach w Jałówce – dziękuję organizatorom za przygotowanie imprezy podczas
której nastąpiło uroczyste oddanie do użytku zrewitalizowanego parku w Jałówce oraz
wyświęcenie wozu strażackiego;
i. Podczas każdej lokalnej uroczystości organizowanych lokalnie w poszczególnych
wsiach organizowane jest przez radnych wspólne ognisko, cała wieś bawi się razem i
chcę tu radnym pogratulować inicjatywy, ponieważ mieszkańcy chętnie w tym
uczestniczą.
9. Wręczyłem puchary i nagrody rzeczowe zawodnikom biorącym udział w Zawodach o
Puchar Burmistrza Michałowa w wędkarstwie spławikowym. Zawody odbyły się na
zbiorniku w Lesance.
10. W dniu 25 sierpnia delegacja z Gminy uczestniczyła w Ogólnopolskich dożynkach w Kolnie,
w których wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym podziękować pracownikom
naszych jednostek oraz uczestnikom biorącym udział w wyjeździe. Szczególne
podziękowania kieruję w stronę radnego Piotra Dąbrowskiego i mieszkańców Jałówki,
którzy przygotowali wieniec dożynkowy na okoliczność wyjazdu do Kolna.
11. W dniu dzisiejszym odbyło się podpisanie aktu notarialnego w związku z przejęciem szkoły
średniej od Powiatu, a uroczyste jej przekazanie za moment o 11:30 w naszej szkole.
12. Chciałbym podziękować Pani Przewodniczącej Marii Ancipiuk za pomoc i reprezentowanie
naszego samorządu, gminy na różnego rodzaju uroczystościach, a szczególnie tam, gdzie ja
nie mogę być obecny np. plener malarski w DPS, jubileusz w Sokolu. Pani Przewodnicząca,
pomimo że jak wszyscy wiemy jest bardzo zajętą osobą zawsze można na nią liczyć, także
dziękuję bardzo.
13. 28 sierpnia Michałowo odwiedził pan Lutz Ribbe, przedstawiciel Fundacji Euronatur, blisko
współpracujący z Komisją Europejską. Celem wizyty było przedstawienie niemieckich
doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Nasi zachodni sąsiedzi
są pod tym względem zdecydowanie bardziej zaawansowani. Pan Ribbe opowiadał m.in. o
funkcjonowaniu spódzielni mieszkańców, którzy sami budują sobie np. wiatraki. Nasz gość
był pod dużym wrażeniem tego jak Michałowo postawiło na OZE i podkreślił, że
realizowana przez gminę strategia stawiania na budownictwo pasywne idelanie zbiega się z
priorytetami nowej perspektywy finansowej UE.
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