INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie
międzysesyjnym
30 października 2019r. do 20 listopada 2019r.
W okresie międzysesyjnym:
Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
o Otwarto przetarg na przebudowę dwóch dróg gminnych we wsiach Kobylanka
oraz Bieńdziuga - Supruny – Koleśno na terenie Gminy Michałowo. Wpłynęło
5 ofert.
Na część nr 1 - najkorzystniejszą ofertę na ,,remont drogi we wsi Kobylanka”
przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul.
Produkcyjna 102, 15-680 Białystok za cenę 997.561,98 zł brutto, z terminem
gwarancji 60 miesięcy.
Na cześć nr 2 - najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ,,Bieńdziuga –
Supruny- Koleśno” przedstawiła firma Budomost Sp. z o.o., Zaścianki, ul.
Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę 989.780,93zł brutto, z
terminem gwarancji 60 miesięcy.
o Ogłoszono trzeci przetarg na remont drogi we wsi Nowa Wola. Otwarcie w
dniu 20 listopada 2019
Dokumentacja projektowa:
o Trwają prace projektowe zagospodarowania terenów w Sokolu.
o Trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia ulicznego we wsi
Kobylanka – II etap.
Prace trwające:
o Budowa sieci wodociągowej w Kazimierowie
Prace w przygotowaniu:
o Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych
Przygotowano dokumenty do podpisania umowy na dofinasowanie
o Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bieńdziuga, Supruny, Koleśno, gm.
Michałowo - FDS
o Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo – RPOWP
Wnioski unijne – złożone
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 trakcie oceny
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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.
Wnioski o dofinansowanie – w przygotowaniu
 Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – modernizacja istniejącego
budynku zaplecza sanitarno - szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia
w nowoczesne technologie przekazu informacji. Projekt planowany do
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej
(Rewitalizacja) - LGD Puszcza Knyszyńska.
 Rewitalizacja stawu w miejscowości Topolany. Oczyszczenie, odmulenie i
remont zastawki parzy zbiorniku wodnym w m. Topolany. Projekt planowany
do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni
publicznej (Rewitalizacja) - LGD Puszcza Knyszyńska.
 Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem Siemianówka - tereny
rekreacyjne na gruntach wsi Bołtryki. Budowa wiaty rekreacyjnej, pomostu,
elementów małej architektury oraz utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc
postojowych. Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych
funkcji przestrzeni publicznej (Rewitalizacja) - LGD Puszcza Knyszyńska.


Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole. Budowa sceny
wraz widownia, elementów małej architektury oraz utwardzenie drogi
dojazdowej i miejsc postojowych. Projekt planowany do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcie
I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (Rewitalizacja) - LGD
Puszcza Knyszyńska.

 Z dniem 15 listopada 2019 r. ruszył trzeci nabór wniosków w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.Nabór
jest otwarty wyłącznie dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu
priorytetach:
1. Promocja kultury lokalnej i historii
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2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.
Trzeci nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem)
realizowanym na obszarze objętym Programem. Mikroprojekty obejmują
głównie działania nieinwestycyjne, promujące następujące pomysły i tematy
związane z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym:
budowanie nowych kontaktów i relacji z mieszkańcami terenów
przygranicznych, wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych, wspólne
tradycje obszarów przygranicznych, przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne,
różnorodność kulturowa i mniejszości kulturowe oraz rozwój społeczności
lokalnych, nowe wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją,
promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju
podobne wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.
 Centrum Aktywności Lokalnej – modernizacja byłego budynku Urzędu
Miejskiego w Michałowie przy ul. Seweryna Michałowskiego z
przeznaczeniem na lokalne użytkowe. Projekt planowany do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcie
I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (Rewitalizacja) - LGD
Puszcza Knyszyńska.

1. Zapadły korzystne dla Gminy rozstrzygnięcia związane z pozwami byłych
dwóch pracownic Urzędu Miejskiego, które odwołały się i wnioskowały o
odszkodowanie oraz przywrócenie do pracy - Sąd nie przychylił się do
wniosków byłych pracownic.
2. W dniu 05-11-2019 odbyło się spotkanie z prezesem Banku Żywności Suwałki
Panem Romualdem Turczyńskim. Spotkanie dotyczyło pomocy żywnościowej
w ramach programu FEAD na rzecz mieszkańców Gminy Michałowo oraz
zwiększenia dostępności tejże pomocy dla mieszkańców o najniższych
dochodach jak również warunków składowania i przechowania
przekazywanych produktów.
3. Na zaproszenie Spółki UNIHOUS, która jest spółką/córką firmy UNIBEP
uczestniczyłem w oficjalnej wizycie w Bielsku Podlaskim w fabryce budynków
modułowych UNIHOUSE. Podczas wizyty zapoznano się z działalnością
fabryki, technologią oraz całym szefostwem. Oprócz naszego samorządu w
wizycie brali udział przedstawiciele samorządu Wasilków, Bielsk Podlaski i
Siemiatycze.
4. W dniu 9 listopada 2019r. na pływalni w Michałowie odbyły się VIII
Międzynarodowe Mistrzostwa Michałowa w pływaniu. W zawodach wzięło
udział 365 zawodników z 21 klubów z Gdańska, Augustowa, Białegostoku,
Łomży, Grodna, Hajnówki, Suwałk, Bielska Podlaskiego, Lublina, Moniek,
Puław, Sokółki i oczywiście z Michałowa. Naszym zawodnikom udało się
wywalczyć aż 8 medali. Szerzej o Mistrzostwach zapewne powie Dyrektor
MOSiRu w swoim sprawozdaniu.
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5. Odbyłem spotkanie z przedstawicielami Podlaskiej Komunikacji
Samochodowej NOVA Spółka Akcyjna w kwestii utworzenia nowej linii
autobusowej Michałowo-Jałówka, skomunikowanej z linią Białystok
–Michałowo
6. Spotkałem się również ze Starostą Powiatu Białostockiego Janem Perkowskim
w sprawie budowy dróg oraz rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie.
7. W dniu 14 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie biesiadne z okazji Dnia
Seniora. Uczestniczyło w nim 91 seniorów z Gminy Michałowo. W trakcie
spotkania zostały przekazane seniorom koperty życia oraz informacje na ten
temat.
8. Odbyłem spotkanie z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Podlaskiego Związku
Wędkarskiego w temacie eksploatacji Zbiornika Siemianówka i wspólnych
przedsięwzięć.
9. Zastępca Burmistrza Konrad Sikora uczestniczył w Jubileuszu XX-lecia szkoły
średniej z polskim językiem nauczania w Wołkowysku. Podczas delegacji
rozpoczęto rozmowy w sprawie wspólnych projektów obu stron.
10. Trwają prace nad budżetem, które wymagają dużego zaangażowania i
poświęconego czasu, aby spiąć wszystkie planowane inwestycje i zamierzenia.
W miniony wtorek odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady w tym
temacie.
11. W najbliższym czasie IEN Energy planuje organizację konferencji z wizytą
studyjną w Michałowie. Zakres konferencji obejmuje podsumowanie 2 letniej
działalności oraz prezentację zrealizowanych i przyszłych projektów.
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