INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie międzysesyjnym
Od 30 stycznia 2020r. do 10 marca 2020r.

Na wstępie chciałbym poinformować, że 11 marca, czyli dziś przypada Dzień Sołtysa. Z tej właśnie
okazji składam wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Michałowo,
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy
z mieszkańcami oraz samorządem Gminy Michałowo.

W okresie międzysesyjnym:
I.


Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
Otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie
dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów przy Zbiorniku Siemianówka”. (Tzw.
bioróżnorodność) Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Usługi
Wykonawczo-Projektowe Adam Kłoskowski z Białegostoku





II.

Ogłoszono postepowanie na ,,Żwirowanie dróg gminnych na rok 2020” otwarcie ofert w dniu 20
marca 2020r.
Ogłoszono postepowanie na ,,Przebudowę ulicy Fabrycznej w Michałowie”(koło warsztatów
szkolnych) otwarcie ofert 23 marca 2020
Unieważniono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Michałowie. W postępowaniu wpłynęły oferty, które
nie spełniają wymogów określonych w zapytaniu konkursowym.

Projekty realizowane

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz
instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo
wartość 5 494 293,67 dofinansowanie 4 199 782,24
W trakcie budowa sieci cieplnej zasilającej Gminne Przedszkole, Gminny Ośrodek Zdrowia, Urząd
Miejski, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła podstawowa, Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji oraz
opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego. Inwestycja z dofinansowaniem ze
środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne.
2. Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w gminy
Michałowo
wartość 9 533 183,88 dofinansowanie 6 825 358,55
Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z
budową przystani na zbiorniku Siemianówka wraz z obserwatorium ptaków, pomostu pływającego,
pomostu stałego, platform pływających dla ptaków, wieży widokowej, ciągów edukacyjnych i pola
namiotowego, 3 ścieżek edukacyjnych. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach
RPO WP na lata 2014-2020 działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu.
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3.

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i
wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Michałowo
wartość 3 916 133,73 dofinansowanie 1 999 776

W dniu 30.01.2020r podpisano umowę na dofinansowanie projektu. W trakcie opracowanie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia postepowania przetargowego w formule
zaprojektuj i wybuduj przebudowy stacji wodociągowej w Szymkach wykonania 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. Juszkowy Gród i Sokole.
Inwestycja z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 operacja typu
Gospodarka wodnościekowa.
4. Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy
Michałowo
wartość 1 501 396,49 dofinansowanie 1 104 176,41
w dniu 03.03.2020r. podpisano umowę na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na
obiektach: Urząd Miejski w Michałowie, CPL w Sokolu, świetlicy w Jałówce, świetlicy w Nowej Woli,
hydrofornii w Michałowie, hydrofornii w Rybakach, oczyszczalni ścieków w Michałowie oraz świetlicy
w Juszkowym Grodzie oraz pomp ciepła w budynkach: CPL w Sokolu i świetlicy w Juszkowym
Grodzie. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 OŚ V
Gospodarka niskoemisyjna.
5. Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo
wartość 604 280 dofinansowanie 507 595
Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku. Skierowany jest do 50 mieszkańców Gminy
Michałowo (osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych). Dziesięć osób objętych zostało pomocą w
formie usług opiekuńczych, zaś 20 osób pomocą asystenta osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość
objęcia pomocą asystenta jeszcze 20 osób. W ramach usług asystenckich osoby mogą uzyskać wsparcie
np. w formie wykonania zakupów, dowiezienia leków, opłacenia rachunków, kontaktu z lekarzem,
załatwianiu spraw urzędowych, czy też innych czynności, które sprawiają problem w życiu
codziennym. W ramach projektu uczestnicy mogą wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny jak również liczyć
na wsparcie psychologa oraz pracownika socjalnego. Pracownik socjalny codzienny pełni dyżur
telefoniczny jak również dostępny jest w MGOPS w Michałowie oraz z centrach wsi.
6. Hala sportowa przy Zespole Szkół w Michałowie
- zlecono wykonanie mapy do celów projektowych
- opracowywana jest dokumentacja projektowa hali o wymiarach 28 x 49.
- przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu "Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej"
7. Domy Niezapominajka
Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych
Opracowywana jest dokumentacja projektowa:
- budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej 2 lokalowy x 2- powierzchnia lokalu około 60 m2
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- dom w zabudowie bliźniaczej 2 lokalowy x 2 - powierzchnia lokalu około 120 m2 w tym garaż
8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych
w dniu 03.02.2020r. ogłoszono nabór wniosków na dotację celową z budżetu gminy na
przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Michałowo w roku 2020 w następujących kategoriach:
- budynki mieszkalne jednorodzinne,
- budynki mieszkalne wielorodzinne,
- bloki mieszkalne.
Dla kategorii budynki mieszkalne jednorodzinne - termin składania wniosków upłynął 03.03.2020r.
wpłynęło 97 wniosków, które obecnie są weryfikowane.
Dla kategorii Budynki mieszkalne wielorodzinne i Bloki mieszkalne - termin składania wniosków
upłynie 17.04.2020 - tego typu wnioski jeszcze nie wpłynęły.
9. Skrzydła Przedsiębiorczości
31 stycznia ogłoszono konkurs „skrzydła Przedsiębiorczości”. Konkurs skierowany jest
do przedsiębiorstw i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy
Michałowo od co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem naboru zgłoszeń. Termin naboru 20 luty
2020 – 15 kwiecień 2020 roku. Konkurs będzie rozstrzygany w następujących kategoriach:
1. „Firma roku”
2. „Debiut roku”
3. „Inwestor roku”
4. „Firma z sercem”
5. „Pracodawca jutra”
Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty i odbywa się poprzez wypełnienie
Zgłoszenia uczestnictwa dostępnego na stronie www.michalowo.eu i dostarczenie osobiste lub
przesłanie
wypełnionego
zgłoszenia
na adres
Urzędu
Miejskiego
w Michałowie
(sekretariat@michalowo.eu). Laureaci w kategorii konkursowej otrzymują statuetkę „Skrzydła
Przedsiębiorczości” oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych brutto. Gala z wręczeniem
statuetek odbędzie się 5 czerwca.
10. Fundusz Dróg Samorządowych – drogi powiatowe
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez ,miejscowość Sokole
Wartość 1 757 331,01 zł, finansowanie:
Wojewoda 790 427,51 zł
Powiat 483 451,75 zł
Gmina 483 451,75 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo:
Wartość 1 309 268,85 zł, finansowanie:
Wojewoda 643 896,43 zł
Powiat 332 686,21 zł
Gmina 332 686,21 zł
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III.

Wnioski w trakcie oceny
Rozbudowa z
przebudową oraz
wniosek
wyposażenie świetlicy
1 190 88,70
w ocenie
wiejskiej w ramach
(zgodnie z
50,40 %
utworzenia Centrum
wnioskiem)
(WK)
Integracji Społecznej w
Juszkowym Grodzie
W roku 2019 przygotowano wniosek i studium wykonalności.
Wsparcie rodzin poprzez
rozszerzenie oferty 4
462 739,20
świetlic wiejskich
Gminnego Ośrodka
Kultury w Michałowie
(Bondary, Juszkowy
wnioski w
Gród, Jałówka, Szymki)
ocenie
93,62 %
425 300,40
Wsparcie rodzin poprzez
(WK)
rozszerzenie oferty 3
świetlic środowiskowych
(zgodnie z
w Michałowie
wnioskiem)
(Hieronimowo, Sokole,
Nowa Wola)

1.

2.





IV.

339 981,
01
(zgodnie z
wnioskie
m)

427 919,20

398 180,40
(zgodnie z
wnioskie
m)

Przebudowa drogi na gruntach wsi – Tylwica – FDS
Szkoła Podstawowa – projekt pn,. „Szkoła odkrywców talentów” – wartość projektu –
970.286,22 zł; dofinansowanie 871.286,22 zł
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 złożone w okresie międzysesyjnym

1. Energia słoneczna w Gminie Michałowie - Granty – instalacje OZE
W dniu 28.02.2020r. złożono wniosek do dofinansowanie dotyczący grantów na montaż instalacji
fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na 69 budynkach mieszkalnych na wartość 2 000 000 zzł z
dofinansowaniem w kwocie 1 300 000 zł, w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ze środków
RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, (Złożono 134 wnioski na
kwotę dofinansowania 134 mln. (alokacja 30 mln.)
2. Rewitalizacja Sokola celem integracji mieszkańców
W dniu 26.02.2020r. złożono wniosek do dofinansowania dotyczący rewitalizacji terenu w Sokole
celem nadania mu nowej funkcji przestrzeni publicznej jaką będzie stworzenie miejsca wydarzeń
kulturalnych oraz integracji i rekreacji mieszkańców w ramach LGD Puszcza Knyszyńska nabór w
ramach Przedsięwzięcia I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie
nowych funkcji przestrzeni publicznej. Wartość projektu 390 882,79 zł dofinansowanie 228 280,23 zł.
3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo
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Złożono wniosek do WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie. Wpłynęło 31 szt. wniosków od
mieszkańców

V.

Realizacja inwestycji


Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Kobylanka – podpisano umowę z firmą
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok
za kwotę 997561,98zł brutto, termin realizacji - 30.06.2020r.



Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bieńdziuga – Supruny- Koleśno - podpisano umowę z
firmą BUDOMOST” Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za
kwotę 989780,93zł brutto, termin realizacji - 30.06.2020r. Inwestycja w trakcie realizacji.
Równanie dróg gminnych - podpisano umowę z firmą Zakład Drogowo-Transportowy
Mirosław Lewczuk, 16-060 Zabłudów, ul. Szkolna 1a, kwota usługi – 4,48zł/100m2.
Rozpoczęto remont warsztatów przy ul. Leśnej w Michałowie – zakończono remont łazienki,
trwają prace związane z pokryciem dachowym budynku garażowego.
Utrzymanie porządku na terenie Miasta Michałowo - Przygotowanie zapytania ofertowego.
Koszenie poboczy, skarp i koron rowów przy drogach gminnych – przygotowanie zapytania
ofertowego.
Park i skwerki Michałowo - przygotowanie zapytania ofertowego







VI.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 01 stycznia 2020 roku uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy.
W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Michałowie podjęła Uchwałę Nr XV/115/19 (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2019 r. poz. 6281), na mocy której nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 stycznia 2020 r.
zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia odpady
komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne nie są i nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu
przez Gminę Michałowo.
Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z
przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Michałowo. Wykaz
podmiotów wpisanych do przedmiotowego rejestru znajduję się na stronie BIP Michałowo oraz
wywieszony na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.
Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, domów pomocy społecznej, biur,
sklepów, jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców
ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli domków letniskowych oraz zarządców budynków
mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane) itp.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych
zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Wszyscy właściciele przedmiotowych nieruchomości na terenie Gminy Michałowo, którzy nie zawarli
takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i kopię tego dokumentu przesłać lub
dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Michałowie.
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W związku z powyższym w ramach kontroli nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umów na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z przedmiotowych nieruchomości, przedsiębiorcy z terenu Gminy
Michałowo, proboszczowie tut. parafii (dot. cmentarzy parafialnych) zostali wezwani do przedłożenia w
terminie 7 dni kopii aktualnych umów oraz dowodów uiszczenia opłaty za usługę. Łącznie wysłano 67
wezwań w przedmiotowej sprawie.
Brak okazania w określonym terminie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych
wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi, skutkować będzie wszczęciem postępowania
nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną pod rygorem natychmiastowej
wykonalności, wydanej na okres 1 roku na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Chciałbym
poinformować z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców tym tematem, iż wszyscy proboszczowie
zawarli na cmentarze umowy.
Ponadto informuję, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa
domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy (przeznaczoną w części na
cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą), właściciele nieruchomości powinni:
 uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą
nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część
nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
W dniu 17 lutego 2020 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa
Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku informujące, że począwszy
od dnia 02 marca 2020 r. do odwołania zarówno w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Hryniewiczach jak i Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne, które są objęte system gospodarowania odpadami. W
związku z powyższym zasadne było podpisanie w dniu 6 grudnia 2019 r. aneksu do Porozumienia
Międzygminnego zawartego w dniu 2 lipca 2010r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą
Michałowo w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok Projektu „Zintegrowany system
gospodarowani odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Podpisane Porozumienie gwarantuje nam, że
odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Michałowo będą przyjmowane do przedmiotowych
instalacji w Białymstoku oraz Hryniewiczach i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

VII. Wysypisko
W dniu 19 grudnia 2016r. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 przyjął „Plan
Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”. Wraz z przyjęciem „Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” Sejmik Województwa
Podlaskiego podjął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww.
Planu.
Prace nad nowym planem Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego mają się rozpocząć na
początku 2021 roku. Rozważamy złożenie wniosku o wpisanie wysypiska w Odnodze w
aktualizowanym planie z uwagi na fakt, iż w obrębie istniejącego wysypiska jest niezagospodarowany
teren który można przeznaczyć na poszerzenie wysypiska z przeznaczeniem na odpady przemysłowych
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takie jak gruz, popiół na którym nie będzie można składować odpadów niebezpiecznych. Plan zostanie
zatwierdzony w roku 2022. Pozwoli to utrzymać niższe ceny dla mieszkańców za śmieci.

VIII. Autobusy
W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców naszej gminy zwróciłem się z interwencją do
VOYAGERA w sprawie dokonania przesunięcia rozkładu jazdy autobusu na trasie
Gródek-Michałowo-Białystok tak, by autobus z Michałowa do Białegostoku odjeżdżał o godz. 18:00
zamiast 18:17, w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku. Niestety w chwili obecnej VOYAGER
nie wyraził zgody ze względu na procedurę zmiany zezwoleń.
Prośbę również skierowałem do PKS NOVA o zmianę rozkładu jazdy autobusu na trasie
Michałowo-Jałówka tak, aby autobus przejeżdżał przez miejscowość Bondary i Zaleszany. Przewoźnik
uwzględnił prośbę, wystąpił do gminy o wydanie zezwolenia na przejazdy w dni powszednie z
uwzględnieniem zajazdu do Zaleszan w kursach z Jałówki o godz. 7:00 i z Michałowa o godz. 10:50,
natomiast zajazd do Bondar dodatkowo w kursie z Michałowa o godz. 18:02.
Utworzenie dodatkowej porannej pary kursów w niedzielę i święta na trasie Michałowo-Jałówka,
wymaga reorganizacji obecnego wozoobiegu i będzie wymagało dopłaty do określonego poziomu, do
kilometrów wykonywanych na terenie Gminy Michałowo.

IX.

Wydarzenia

1. W dniu 20 lutego w Zespole Szkół w Michałowie odbyła się konferencja prasowa podczas
której przedstawiono szczegóły utworzenia klasy estradowej i powstania pierwszej w Polsce
Szkoły Disco Polo. Tę kwestię omówię szerzej w punkcie porządku obrad dot. tego
zagadnienia. Teraz mogę tylko powiedzieć, że musimy zrobić wszystko żeby szkołę
uratować.
2. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XXI edycja Powiatowego Przeglądu Zespołów
Kolędniczych oraz Teatrów Obrzędowych podczas której zespoły zaprezentowały

tradycyjne formy kolędowania, nawiązujące do lokalnych tradycji. Miło nam, że
impreza została zorganizowana u nas w Michałowie.
3. Zastępca Burmistrza uczestniczył w obchodach jubileuszu 80-lecia Rejonu Świsłockiego
oraz w studniówce w szkole z polskim językiem nauczania w Wołkowysku.
4. W dniu 21 lutego odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie na który
wpłynęła jedna kandydatura. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Komisja
jednogłośnie wybrała p. Małgorzatę Gwaj-Szastaj na Dyrektora Zespołu Szkół w
Michałowie.
5. W związku z rezygnacją p. Marcina Siekierko ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. I tu musimy
wszyscy się zastanowić jakiego dyrektora chcemy - czy takiego jak p. Dobrowolska, która
przychodząc do nas na dyrektora jednostki kultury w 2003r., można by powiedzieć
postawiła tę kulturę na nogi, ponieważ pamiętamy jakie wcześniej były imprezy, jaka była
struktura organizacyjna GOKu. GOK dysponował budżetem w kwocie 240 tyś zł- dziś
budżet wynosi milion. Widać, że p. Dobrowolska potrafiła przekonać nas: czyli wójta i
radnych, gdyż była wiarygodna w kwestii poziomu i słuszności inwestowania w kulturę. Z
umiejętności, predyspozycji, czy kwalifikacji takiego Dyrektora skorzystał nasz samorząd i
nasza kultura. Wówczas kalendarz imprez wzbogacił się o nowe imprezy tj. Święto Grzyba,
czy Prymackaja Biasieda. Wprowadziła nowoczesny system zarządzania i nowoczesne formy
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pracy oraz pracownicy przeszli cykl szkoleń dokształcania się, także tylko dzięki niej
michałowska kultura wygląda tak dobrze i mamy wykwalifikowanvch pracowników.
Odbudowano GOK, świetlice wiejskie, poprzez ściągnięcie do naszej Gminy dobrych
instruktorów stworzono nowe zespoły, koła czy ogniska. Co kontynuowała pani Ela
Palinowska, kończąc zaczęte projekty PFDF i CPL wprowadzając WERTEP. Pani Ela nie
bała się podejmowania nowych wyzwań, nie bała się nowego, a organizowane imprezy
utrzymywała na wysokim poziomie.
A może chcemy dyrektora administratora, za którego czasów nie powstaną żadne znaczące
przedsięwzięcia nie tylko w infrastrukturze kultury ale również w samej działalności a
imprezy np. Dni Michałowa czy Prymackaja Biasieda obniży swoją rangę. A wręcz zostanie
zlikwidowane. Może chcemy dyrektora, który będzie jedynie opierał się na dotychczasowej
działalności GOKu, na zdobyciu doświadczenia i podwyższania swoich kwalifikacji w naszej
gminie, który będzie korzystał z tego wszystkiego co do tej pory osiągnęli jego poprzednicy.
Także w kontekście tego co zaproponowaliśmy w szkole średniej i w dobie Centów Wsi, czy
Centrum Młodzieży musimy zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy
dyrektora z propozycją nowych działań, czy takiego, który poprowadzi zajęcia i działania na
tym samym poziomie. Inaczej, czy ma być to dyrektor z wizją, czy dyrektor administrator.
6. Prezesem Spółki „Niezapominajka” została wybrana pani Julita Niepłoch – Sitnicka, której
życzę powodzenia i samych sukcesów w kierowaniu Spółką.
7. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku udzielił dotacji Parafii
Prawosławnej w Michałowie w wysokości 30.000 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów
zadania: Prace budowlano – remontowe. Pragnę również pogratulować ks. Janowi
proboszczowi Parafii Prawosławnej aktywności w kwestii pozyskiwania środków, ponieważ
ks. Proboszcz złożył wniosek do LGD Puszcza Knyszyńska o dofinansowanie remontu
podłogi w cerkwi w Michałowie.
8. Jak co roku, w ostatnią sobotę ferii zimowych na hali Szkoły Podstawowej rozegrano turniej
piłki nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa. Tym razem, podobnie jak przed rokiem, do
rozgrywek przystąpiło 13 zespołów, które przez kilka godzin walczyły o główne trofeum.
Zwyciężył zespół pod nazwą Herosi.
9. Uczestniczyłem w zebraniu strażackim w OSP Bondary i Michałowo.
10. Od firmy Leroy Merlin nieodpłatnie otrzymaliśmy dziesięć domków dla owadów. Domki
zostały wykonane przez dzieci przedszkoli i szkół w ramach konkursu zorganizowanego
przez Leroy Merlin, która udostępniła materiały do ich budowy. Domki zostaną rozlokowane
na terenie całej gminy.
11. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę sołtysa sołectwa Bachury Zdzisława
Bartłomieja Worony na Burmistrza Michałowa, która dotyczyła braku realizacji funduszu
sołeckiego na 2019r.
12. Odbyłem spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku panem
Markiem Jędrzejewskim odnośnie przebiegu drogi przez Topolany. Powiat przygotuje
stosowną dokumentację w tej kwestii, natomiast Gmina Michałowo w 50% pokryje koszty
realizacji ww. inwestycji.
13. W sołectwach naszej Gminy odbywały się spotkania z mieszkańcami. Zgłaszali oni mi.in.
drobne problemy dot. głównie remontu dróg z tym że nawet nie drugiej a trzeciej kategorii.
Staramy się je na bieżąco rozwiązywać. Żałuję, że nie mogłem wziąć udziału w spotkaniach
w każdym sołectwie i tu chcę podziękować pani Przewodniczącej i memu Zastępcy, że mnie
zastępują. Jednocześnie chciałbym dać przykład jednej wsi, która nie obumiera, która żyje i
dołącza do najaktywniejszych – jest to Hieronimowo. Gratuluję mieszkańcom tej wsi.
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14. Wzorem ubiegłego roku, nasz samorząd planuje przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami odnośnie społecznie ważnej sprawy - czekamy na propozycje.
15. Na zaproszenie organizatorów wziąłem udział w VII Karnawałowym Balu Rolnika, który
odbył się w Gospodzie w Michałowie.
16. Uczestniczyłem również w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Sokola.
17. 20 lutego na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej odbył się koncert galowy 27. edycji
Festiwalu Piosenka Białoruska. Wystąpili najlepsi z najlepszych, czyli laureaci eliminacji
centralnych oraz Państwowy Akademicki Zespół Tańca Białorusi z Mińska i Zespół Muzyki
Ludowej Białorusi „Biasieda”. Nasza gmina była licznie reprezentowana i na wysokim
poziomie. Wystąpili bracia Daniluk, Ola Zakrzewska i Natalia Aleksiejuk. Przy okazji
dodam, iż stypendystami Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2020 w dziedzinie
twórczości artystycznej w kategorii śpiew estradowy zostali nasi młodzi mieszkańcy tj.
Adrian i Czarek Daniluk. Serdeczne gratulacje.
18. Wziąłem udział w 25leciu miesięcznika Wiadomości Gródeckie Haradockija Nowiny.
19. Uczestniczyłem w XXIV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego z udziałem Ministra Edukacji Narodowej pana Dariusza Piontkowskiego, który
wystąpił w temacie: Nowoczesna szkoła na obszarach wiejskich. Ponadto poruszono
tematykę nowych rozwiązań terytorialnych po 2020 roku, gospodarowania odpadami
komunalnymi w województwie podlaskim po nowelizacji ustaw, czy też tematykę
rozliczania projektów i planowanych konkursach w ramach PROW 2014-2020 oraz
przygotowania do nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz
przygotowania do nowej perspektywy do RPO.
20. Trwa rekrutacja do Gminnego Przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego i do klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej w Michałowie w roku szkolnym 2020/2021.
21. Na zakończenie chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim Panom z naszych
jednostek gminnych, którzy podjęli wyzwanie i nagrali piosenkę dla Pań z okazji 8 marca.
Premiera nagranego klipu do piosenki miała miejsce 6 marca w piątek w ratuszu, którą
Panie/pracownice przyjęły z wielkim entuzjazmem. Co więcej, na dzień dzisiejszy klip
osiągnął 8,5 mln wyświetleń! A ten wynik świadczy o tym, że Paniom jak widać to się
spodobało. Za to uznanie dziękujemy zdając sobie sprawę z tego, że bardziej zostały
docenione nasze starania i zaangażowanie, niż walory wokalne. W ogóle się tego nie
spodziewaliśmy, dlatego tym bardziej nam Panom z tego tytułu jest bardzo miło. Jak
widzimy o Michałowie nadal jest głośno i każdy już chyba wie, gdzie się znajduje nasza
miejscowość na mapie Polski. Nawet nie posiadając zdolności można zrobić coś fajnego dla
miasta, także dziękuję Panom, że wybrali tą formę aktywności a nie pisanie donosów i skarg.
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