INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie międzysesyjnym
od 28 marca 2019r. do 08 maja 2019r.

W okresie międzysesyjnym:
1. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować radnym, pracownikom, przyjaciołom i
mieszkańcom za uczestnictwo w ostatniej drodze mojego teścia.
2. Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
 W zapytaniu na ,,Na budowę wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu” w
ramach operacji pn. ,,Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im Leszka Nosa w
Gminie Michałowo”– w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020, firma KMK Group Monika Jurczyńska, Gaszyn, ul. Strumykowa 22, 98-300 Wieluń z
powodu niedoszacowania oferty firma złożyła oświadczenie o odstąpieniu od podpisania
umowy. Ogłoszono nowe postępowanie.
 Otwarto ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawę i
montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”. Wpłynęła jedna oferta
firmy SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok za cenę 369.558,72 zł
brutto.
 Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bondary”. Najkorzystniejszą
ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, ul.
Białostocka 70, 16-050 Michałowo za cenę 25.000,00 zł brutto.
3.




Dokumentacja projektowa:
Wykonano projekt techniczny na ,,Przebudowę drogi we wsi Nowa Wola”.
Trwają prace projektowe na „Przebudowę drogi na terenie gruntów wsi Tylwica Majątek”
Budowa Przedszkola w Michałowie - Dokumentację przekazano do instytutu wyjadającego
certyfikat pasywności budynku

4.




Prace trwające:
Wykonano altany w Maciejkowej Górze, Potoce i w Lesance przy zbiorniku,
Zakończono prace pielęgnacyjne drzew na terenie Michałowa oraz wycinkę drzew.
Trwają prace na zadaniu rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki - przewidywany termin
zakończenia inwestycji 15 czerwiec 2019r.
 W ramach projektu Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie
Michałowo - ustawiono 16 tablic informacyjnych z oznakowaniem miejsc o charakterze
zabytkowym bądź znaczeniu historycznym na terenie gminy Michałowo (Sokole - dom
ludowy; Topolany - cerkiew; Hieronimowo - kompleks pałacowy; Michałowo - opis starych
fabryk i przemysłu włókienniczego, cerkiew, kościół, PFDF, tablica ogólnoinformacyjna;
Nowa Wola - cerkiew; Gorbacz - rezerwat; Juszkowy Gród - cerkiew, Bondary - Zalew
Siemianówka; Bachury - zabytkowej kapliczki; Jałówka - cerkiew, kosciół, ruiny)
 Trwa: Remont chodnika na osiedlu w Bondarach oraz docieplenie budynku OSP w
Bondarach
 Nad Zalewem w Michałowie trwa oczyszczenie brzegów przed sezonem
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 Wykonano podbudowę pod ustawienie wiaty obok zbiornika wodnego w „Lesance”
 Trwają prace przygotowawcze na działce nr 961/4 w związku z wykonaniem placu zabaw na
osiedlu PGR w Michałowie,
 W temacie siłowni zewnętrznej, skateparku oraz street workout parku jest przygotowana
dokumentacja zagospodarowania terenu na działce nr 938
 Trwa wytyczenie trasy wodociągu oraz przygotowywane dokumentów związanych z
zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej w związku zamiarem zwodociągowania
Kazimierowa
5. Wnioski unijne
W ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ
projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz
Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020, opracowany jest PFU z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań technologicznych
istotnych z punktu widzenia kryteriów wyboru projektów oraz kosztorysy inwestorskie
instalacji OZE zlokalizowanych na obiektach jednostek organizacyjnych Gminy.
W trakcie jest również opracowanie Studium wykonalności dla ww projektu.
Opracowywany jest projekt rozbudowy świetlicy w Juszkowym Grodzie do złożenia do
dofinansowania w ramach LGD.
Skierowano zapytanie dotyczące koncepcji:
a. Sieci wodociągowej z hydrofornią w miejscowości Szymki,
b. Sieci wodociągowej z hydrofornią w miejscowości Garbary,
c. Sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bagniuki.
6. Podpisano akty notarialne na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz lokalu
mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
 dz. nr 342/1 położona w obrębie 1 Bachury, o pow. 0,0900 ha, cena: 9500,00 zł, akt.
Notarialny Rep A nr 8213/2019 z dnia 18.04.2019r;
 lokal mieszkalny położony na Osiedlu Bondary 2m11, o pow. 60,48 m² z piwnicą i
segmentem w budynku gospodarczym, cena: 27089,00 zł, akt. Notarialny Rep A 8198/2019 z
dnia 18.04.2019r.
7. W dniu 2 kwietnia 2019 przy Ratuszu miała miejsce akcja: „Zaświeć się na niebiesko –
Michałowo dla autyzmu”. W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu dzieci ze Szkoły
Podstawowej wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy naszej gminy wyrazili postawę
solidarności w celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.
8. W tym samym dniu tj. 2 kwietnia 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce
Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się
Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, na którym
między innymi nadano mitrę ks. Sławomirowi Tofilukowi z Parafii Prawosławnej w
Juszkowym Grodzie. Składam serdeczne gratulacje ks. Proboszczowi.
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9. Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zostały przesłane arkusze organizacyjne Szkoły
Podstawowej oraz Przedszkola celem ich zaopiniowania przez organ nadzorczy. Z
projektami arkuszy miała możliwość zapoznania się i dyskusji Komisja Oświaty.
10. Ze Starostwa Powiatowego został przesłany arkusz organizacyjny szkoły średniej ale
szczegóły szerzej przedstawię Państwu w punkcie 8 dzisiejszego porządku obrad.
11. W temacie lamp i ciepłociągu w chwili obecnej przygotowywana jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia do przetargu, oraz przygotowywane są dokumenty do podpisania
umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.
12. W związku z trwającą w dniach 6-8 kwietnia wizytacją kanoniczną Parafii
Rzymskokatolickiej w Michałowie gościliśmy w Ratuszu ks. Biskupa Henryka Ciereszko.
13. Złożono wnioski na:
a) Przebudowę dróg gminnych 107001 B Podozierany - Romanowo i 107016 B
Jałówka-Wiejki – wartość inwestycji 4 571 635,78 zł. dofinansowanie 60%
b) Przebudowę drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Koleśno, gm. Michałowo –
wartość inwestycji 1 202 711,69 zł.
c) Przebudowę drogi gminnej nr 107011 B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo –
wartość inwestycji 1 294 267,50 zł.
14. Uczestniczyłem w spotkanie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w temacie
terminów składania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych.
15. Dokonałem wiosennego objazdu dróg gminnych. Wnioski na remont i naprawę
poszczególnych dróg zgłaszane byłe przez radnych i sołtysów, których to weryfikacji
dokonuje również Komisja Rolnictwa. Czekamy na ustalenia Komisji i wykaz dróg, które
wymagają naprawy.
16. W dniach 08-19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Michałowie odbył się strajk nauczycieli.
Wraz z Przewodniczącą Rady dwukrotnie odwiedziliśmy strajkujących nauczycieli, których
wsparliśmy w ich postawie.
17. 13 kwietnia rozpoczęła działalność szkoła rodzenia pn. Instytut Rodzinny „Ej Mamo”, w
której otwarciu wziąłem udział. Założycielką placówki jest pani Magdalena Jurczuk – Pani
Magdzie życzę powodzenia i sukcesów.
18. Przeprowadzono dwa konkursy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w
Michałowie. W referacie finansowym w dziale podatków na stanowisku referenta ds.
księgowości podatkowej zatrudniono panią Ewę Doroszko, natomiast w referacie
inwestycyjno – geodezyjnym na stanowisku referenta ds. obsługi inwestora i inwestycji
gminnych zatrudniono pana Marka Hanczaruk.
19. Nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia Andrzej Bogdan Gołembiewski w odpowiedzi na pismo w
sprawie możliwości współfinansowania remontu drogi powiatowej Nr 1440B Hermanówka Sokole - Stanek – Żednia (na gruntach wsi Żednia i Sokole) i wykonania remontu odcinka
drogi na gruntach wsi Krugły - Lasek Maciejkowa Góra na odcinku ok. 2 km poinformował,
iż przychyla się do ww. inicjatywy i jednocześnie z uwagi na procedury obowiązujące w
GDLP w Warszawie i konieczności akceptacji zadań do realizacji w roku 2020 prosi o
ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie w lipcu br.
20. Chciałbym pogratulować sołtysowi sołectwa Cisówka panu Franciszkowi Gwóźdź, pani
Joannie Słodowskiej, sołtysowi wsi Szymki panu Łukaszowi Matus oraz wszystkim
mieszkańcom wsi Szymki, Cisówka i Gryce za inicjatywę, organizację i zaangażowanie w
sprzątaniu okolicznych lasów i dróg oraz części terenu wokół zalewu Siemianówka. Jest to
postawa godna naśladowania.
21. Trwają przygotowania do obchodów jubileuszu 10 – lecia nadania praw miejskich oraz
obchodów święta Michałowa, ale o tym szerzej w punkcie: sprawy różne.
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22. Wystąpiliśmy do Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem
Społecznym „Lepsze jutro” z pismem dot. użyczenia na prowadzoną działalność
pomieszczenia dawnego komisariatu przy ul. Seweryna Michałowskiego. Pomieszczenie
służyłoby przechowywaniu darów (artykułów żywnościowych) i byłoby rozwiązaniem
sytuacji jaka ma miejsce w chwili obecnej, w której mieszkańcy bloku przy ul.
Hieronimowskiej skarżą się na utrudnianie im życia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że
pomagać to szczytnym cel, ale zapewne nikt by nie chciał, aby kilkaset razy trzaskać
drzwiami, które należą do właściciela.
23. Dnia 3 maja w 228 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja nastąpił przemarsz delegacji spod
Ratusza pod pomnik w parku miejskim. Złożono kwiaty i zapalono znicze.
24. Jak Państwo widzicie, będziemy starali się zadbać o tematyczny wystrój sali narad, który to
wystrój będzie co sesję zmieniany.
25. W dniu wczorajszym odbyłem spotkanie w Starostwie odnośnie dróg.
Ponadto w temacie przejęcia szkoły średniej Rada Powiatu Białostockiego podjęła
następujące uchwały: w sprawie przekazania Gminie Michałowo zadania oświatowego, w
sprawie deklaracji sprzedaży Gminie Michałowo nieruchomości zabudowanej, zajętej na
potrzeby Zespołu Szkół w Michałowie z siedzibą w Michałowie oraz w sprawie wyrażenia
gody na zbycie prawa własności nieruchomości.
26. Na zakończenie chciałbym poinformować, iż dobiega końca druga część audytu, o którym
rozmawialiśmy już na poprzedniej sesji. Za moment zostanie przedstawiona prezentacja II
części audytu.
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