INFORMACJA
międzysesyjnym

O

PRACY

BURMISTRZA

Michałowa

w

okresie

Od 19 grudnia 2019r. do 29 stycznia 2020r.
W okresie międzysesyjnym:
Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
o Podpisano umowę na ,,Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w
obiektach gminnych na rok 2020” z firmą ,,LIMPIAR” Elżbieta Leszczuk, Szymki
87, 16-050 Michałowo, za cenę 240.000,00 zł brutto.
o Podpisano umowę na ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo
na rok 2020r.” z firmą MPO Sp. z o .o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
za cenę 669.438,00 zł brutto.
o Ogłoszono postepowanie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 8 lokalowych oraz na budynki
wielorodzinne 4 mieszkaniowe w Michałowie.
o Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie
terenów przy zbiorniku Siemianówka w okolicach Bachur, Rybakówki tj. terenu na
który został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja projektowa:
o Trwają prace projektowe zagospodarowania terenów w Sokolu.
o Trwają prace nad Centrum Aktywności Lokalnej w Michałowie.
Prace zakończone:
o Instalację systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego i
innych parametrów zewnętrznych na terenie miasta Michałowo.
o Budowę sieci wodociągowej w Kazimierowie.
o Remont przepustu drogowego na terenie wsi Potoka i Nowosady.
o Wykarczowano krzewy na działce gminnej przy byłej mleczarni w Michałowie.
Prace trwające:
o Budowa sieci ciepłowniczej w Michałowie.
o Rozpoczęto remont warsztatów przy ulicy Leśnej 1 w Michałowie.
Prace w przygotowaniu:
o Zebrano 104 ankiet od mieszkańców w celu uzyskania grantów na montaż
fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. Teraz weryfikujemy ankiety i przygotowujemy
wniosek do złożenia w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.
Termin naboru wniosku do 14.02.2020.
Podpisanie umowy na dofinasowanie:
o W dniu 30.01.2020r. została podpisana umowa na zadanie: „Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem
oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Michałowo” - przebudowy stacji wodociągowej w Szymkach ( Etap I ) i wykonanie 2
przy obiektowych oczyszczalni ścieków we wsi Jałówka i wsi Szymki oraz
przebudowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Garbarach oraz wykonanie 2
przy obiektowych oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej w m.
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Juszkowy Gród i Sokole operacja typu Gospodarka wodnościekowa w ramach
działania - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2
- Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość inwestycji 3.916.134 zł dotacja 1.999.776 zł - inwestycja planowana do
realizacji w latach 2020-2022.
Wnioski o dofinasowanie – złożone:
o Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku na zadanie ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Michałowo”. Wpłynęło 31 szt. wniosków od mieszkańców gminy.
o W ramach współpracy z Białorusią i z przedstawicielami Wołkowyska, wspólnie
złożono trzy projekty w ramach Programu Polska Białoruś Ukraina. Są to projekty
obejmujące działania z zakresu promocji naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego. W ramach projektów przewidziano szereg inicjatyw, warsztatów,
wspólnych przedsięwzięć i przede wszystkim rozwój współpracy transgranicznej.
Michałowo jest dla Wołkowyska przykładem i inspiracją w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych. W projektach transgranicznych liczą się jednak walory i
pomysły i możliwości obu stron. Kwota oczekiwanego dofinansowania to około 250
tysięcy złotych.
Wnioski o dofinansowanie – w trakcie oceny
o Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne
Gminy Michałowo - RPOWP
o Przebudowa drogi na gruntach wsi – Tylwica – FDS
o „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach
utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie” w ramach
konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie
8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Przedsięwzięcie I.2.1. Infrastruktura
integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.
o Pomoc finansowa dla gmin z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu
ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP w
2019r.(II tura)
Wnioski o dofinansowanie w przygotowaniu:
o Trwają prace przygotowawcze na złożenie wniosków o dofinasowanie zadania na:
,,Remont sanitariatów w Garbarach i zagospodarowanie terenu w Sokolu” w ramach
przedsięwzięcia 1.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej LGD
Puszcza Knyszyńska.

1. W dniu 20.12.2019r,. po pozytywnej opinii Komisji Planowania,
Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
2

podpisałem umowę na zadanie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo
do realizacji Przedsiębiorstwu wodno – kanalizacyjnemu pod nazwą:
Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22 c/3,
15- 836 Białystok.
2. 23 grudnia w Ratuszu na zaproszenie redakcji Bia24 wziąłem udział w
programie „Twarda Kanapa”. Tematem spotkania były sprawy gminy i
mieszkańców m.in.
temat odbioru odpadów i podwyżek z tym
związanych, założenia spółki „Niezapominajka” i planu budowy
mieszkań, czy też działających programów pomocowych w Gminie
Michałowo.
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie p. Marcin Siekierko
złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia upłynie 31
marca 2020r.
4. 31 grudnia odbył się Sylwester Miejski przy ratuszu. Mieszkańcy bawili
się przy muzyce lokalnych zespołów, a o północy pokazem sztucznych
ogni przywitano Nowy 2020 rok
5. W związku z rezygnacją p. Leona Jarmocika z pracach Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Przewodniczącego Komisji
powołano p. Ewę Garbolińską
6. Opracowaliśmy sprawozdanie z pierwszego roku kadencji 2018-2023.
Sprawozdanie zostało m.in. dołączone do ostatniego wydania gminnego
kuriera sąsiedzkiego bia24.
7. Opracowano również kalendarz imprez na 2020 rok.
8. W Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Michałowo
podsumowujące miniony sezon. Na spotkaniu przedstawiono również
propozycje i plany na 2020 rok.
9. 12 stycznia odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
Michałowie zebrano kwotę 10.877,62 zł.
10.Odbyłem spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem
Piątkowskim w sprawie tworzenia nowego kierunku w Zespole Szkół w
Michałowie i pomysłów na nowe oblicze liceum. Wkrótce przedstawimy
naszą propozycję radnym. Pan Minister pozytywnie odniósł się do
naszego pomysłu, widzi szansę na jego powodzenia i będzie nas w nim
wspierał.
11. W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku uczestniczyłem w
spotkaniu sprawozdawczym dot. stanu bezpieczeństwa za 2019. Gmina
Michałowo należy do jednej z trzech najbezpieczniejszych gmin w
Powiecie Białostockim i to w każdej z kategorii, czy to jeśli chodzi o
przestępstwa czy o wykroczenia.
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12. W temacie kursów autobusów na terenie gminy informuję, iż dopłata do
kursów autobusowych dla PKS NOVA na trasie Michałowo-Jałówka w
latach ubiegłych wynosiła 112 tyś. zł, a PKS postawił warunek 300.000
zł rocznie, w chwili obecnej jest to kwota 70.000 zł rocznie. Wystąpiłem
do Wojewody o dofinansowanie w dni powszednie kursów nierentownych
na tej trasie, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej. W związku z apelami mieszkańców
oraz duchowieństwa wsi Jałówka jak też radnych naszej Gminy i Powiatu,
wystąpiłem z wnioskiem do PKS NOVA o utworzenie kursu w niedzielę
tak, by mieszkańcy mogli dojechać do cerkwi i kościoła w niedzielę, a po
nabożeństwie wrócić z powrotem do swoich miejscowości lub bez
problemu dojechać do Białegostoku.
13.Z okazji Dnia Babci i Dziadka michałowskie przedszkolaki z najstarszej
grupy przedszkolnej 5-latków przyznały tytuł "Babci i Dziadka na medal"
wręczając wraz z Przewodniczącą Rady, Dyrektor Przedszkola Jolantą
Dzieniszewską oraz ze mną medale dla swoich Dziadków. Nową formę
obchodów tego święta zaproponowaliśmy rok temu. Co roku najstarsza
grupa z przedszkola, czyli 5-latków taki tytuł swoim Babciom i Dziadkom
będzie nadawać.
14.Na zaproszenie Najprzewielebniejszego biskupa Jakuba brałem udział w
koncercie kolęd i pastorałek jaki miał miejsce w Operze i Filharmonii
Podlaskiej. Jednym z siedmiu wykonawców był zespół „Prymaki”.
Pozostałe 6 były to chóry. Uczestnictwo naszego zespołu w takim
koncercie jest niewątpliwie doskonałą promocją naszej Gminy.
15.18 stycznia wraz z Przewodniczącą wręczyliśmy puchary w 9-tym
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Michałowie który zorganizował MOSIR w Michałowie. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna Szymki: Alina Awruk, Michał Suchodoła, Dawid
Skiepko. Na drugim miejscu uplasowali się 3xK (Krzysztof Kazberuk,
Dawid Kazberuk, Stanisław Kaczmarek) a na trzecim zawodnicy z
drużyny Anonki (Urszula Sklepkowska, Paweł Ignatowicz, Kamil
Dziewiątkowski). Udział wzięło 9 zespołów.
16.Tego samego dnia uczestniczyłem również w koncercie kolęd w Jałówce.
17.Ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie – termin
składania ofert do 03.02.2020r.
18.W ratuszu odbyło się spotkanie z pracownikami przedszkola, na którym
pracownik Urzędu p. Anna Modzelewska omówiła projekt budowy
nowego, gminnego przedszkola. Oprócz kwestii technicznych
zaproponowano wiele rozwiązań, które powinny się znaleźć we wniosku
w tzw. części miękkiej, które ułatwią codzienną pracę i bezpieczeństwo
dzieci tj. odpowiednie zamki (stworzenie stref bezpieczeństwa aby
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dziecko
swobodnie nie mogło opuścić przedszkola), tablice
multimedialne itd. Odbyła się rzeczowa i merytoryczna dyskusja podczas
której pracownicy mieli dużo wniosków i merytorycznych pytań. Moim
zdaniem tylko w ten sposób można stworzyć dobry wniosek.
19.Na zaproszenie władz Świsłoczy brałem udział w wyjeździe na Białoruś
w temacie współpracy transgranicznej.
20. A na zakończenie mojej informacji powiem, iż jest jeszcze jedna dobra
wiadomość, ale pozwólcie, że przekażę ją później na zakończenie sesji.
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