
Nowe samochody dla policji
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie 
została wyposażona w 6 nowych radiowo-
zów. Jeden z nich trafi do komisariatu naszej 
gminy

Planowane dochody i wydatki 
w 2012 roku

DOCHODY GMINY

Zaplanowane dochody pochodzić 
będą przede wszystkim z podatków 

od osób fizycznych i prawnych, opłat lo-
kalnych, dotacji celowych budżetu pań-
stwa, subwencji oświatowej. Największe 
wpływy dochodów bieżących, progno-
zowane w wysokości 40 287 244 zł,  po-
chodzić będą z udziału w podatku docho-
dowego od osób fizycznych, tzw. PIT-ów, 
co stanowi 49,91 % całości wpływów bu-
dżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby 
płacili Państwo swoje podatki w miejscu 
zamieszkania, a nie zameldowania (arty-
kuł str.5). Dla porównania, udział z CIT-ów 
- podatku od osób prawnych, szacujemy, 
że wyniesie tylko 982 000 zł, co stanowi 
1,22% całości budżetu. Mimo tego, że 
wiele firm prowadzi działalność na tere-
nie gminy Michałowice, duża część tego 
podatku nie wpływa do naszego budże-
tu. Firmy zarejestrowane są i mają główne 
siedziby w innych miejscach, ich podatki 
zasilają więc inne budżety. 

Do budżetu gminy z podatków od nie-
ruchomości osób prawnych i fizycznych, 
podatków cywilnoprawnych oraz różnych 
opłat powinno wpłynąć 14 253 000 zł 
(17,66%). Dużą pozycję dochodów sta-
nowi subwencja oświatowa, z tego tytułu 
planujemy otrzymać z budżetu państwa 
kwotę 15 344 832 zł (19,01 %) - nie wy-
starczy to jednak w pełni na utrzyma-
nie szkół i przedszkoli, na które planu-
jemy wydatkować w 2012 roku blisko 
27 mln  zł. 

Dotacje celowe, które powinniśmy 
otrzymać z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej, zadań zleconych gminie usta-
wami, na realizację własnych zadań bie-
żących gmin oraz otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podsta-
wie porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego  - prognozujemy, 
że  wyniosą  2 850 000 zł. 

Szczegółową strukturę planowanych 
dochodów przedstawia tabela i wykres na 
str 2 - 3.

WYDATKI GMINY
Planowane wydatki gminy będą pokrywa-
ły wydatki bieżące (wszelkie koszty zwią-
zane z działalnością gminy, a więc m.in. 
utrzymaniem czystości, oświetleniem ulic, 
zapewnieniem wyso kiego poziomu naucza-
nia, wyposażania szkół i przedszkoli) oraz 
wydatki inwesty cyjne. Łączna ich wielkość 
planujemy, że wyniesie 84 445 280,53 zł, 
z czego na po trzeby bieżące prognozuje-
my przeznaczyć  64 499 448, 81 zł (76,4% 
całości wydatków), zaś na inwestycje 
–  19 945 830,72 zł (23,6%).

Wydatki inwestycyjne
W grupie wydatków inwestycyjnych znaj-
dują się koszty związane z budową sieci 
wodociągowej i sanitarnej (dział 010 
budżetu). Na ten cel planujemy prze-
znaczyć 1 580 000 zł. Na przebudowę 
i modernizację dróg (rozdział 60016 
i 60014) prognozowana jest kwota wydat-
ków w wysokości 5 565 019 zł, natomiast 
na odwodnienie terenów - 1 400 000 zł 
(rozdział budżetu 60095).  W tym roku 
kontynuowana będzie budowa Urzędu 
Gminy Michałowice wraz z infrastruktu-
rą, planowana kwota na tę inwestycję  ma 
wynieść 7  980 000 zł (pozycja 3 rozdziału 
75023 budżetu).

Oprócz wymienionych pozycji inwesty-
cyjnych nie może zabraknąć także nakła-
dów na rozbudowę i modernizację bu
dynków oświaty – m.in. szkół w Nowej Wsi 
i Michałowicach  (planowany jest wydatek 
w wysokości 2 670 000 zł – dział 801 bu-
dżetu) oraz na wykonanie i modernizację 
oświetlenia (150 000 zł - dział 900). 

Pozostała kwota wydatków z tej grupy 
(600 812 zł) została zaplanowana m.in. na 
zakup mienia komunalnego i gospodarkę 
mieszkaniową. 

Wydatki bieżące 
Edukacja i wychowanie dzieci 

i młodzieży
Największe wydatki spodziewamy się 
ponieść na szkoły, przedszkola i żłobki 
(dział 801 i 853 budżetu), w wysokości 

Na ostatniej sesji w 2011 roku, Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet na rok 
bieżący. W 2012 roku dochody planowane są w wysokości 80 720 706,53 zł, nato
miast wydatki – 84 445 280,53 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 3 724 574,00 zł 
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 

XX Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy
W tym roku WOŚP w całej Polsce zbierano 
środki na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą

Spotkania wigilijne 
Spotkania wigilijne z mieszkańcami, stały 
się już tradycją. Organizowane są tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia. 
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27 434  449 zł, co stanowi 32,5% wszyst-
kich planowanych wydatków. Co prawda 
spodziewane są wpływy subwencji oświa-
towej z budżetu państwa w wysokości 
15,3 mln złotych, jednak ponad 12,1 mln 
planujemy pokryć z własnych dochodów. 
Prognozowane wydatki związane z pro-
wadzeniem przez gminę szkół w Ko
morowie, Michałowicach oraz Nowej 
Wsi wyniosą 18 435 096 zł (rozdziały 
budżetu 80101, 80103; 80110 i 80120), 
zaś gminnych przedszkoli 1 983 681 zł 
(rozdział 80104 - przedszkola publiczne). 
Oceniamy, że rodzice w formie opłaty 
stałej wpłacą 337 000 zł. Gmina planuje 
przeznaczyć także kwotę 5 345 094 zł na 
dotacje do niepublicznych jednostek 
wychowania przedszkolnego i żłobków 
(rozdziały budżetu 80104 - przedszko-
la niepubliczne i 80106 - punkty przed-
szkolne; 85305- żłobki).  Co miesiąc do 
każdego dziecka uczęszczającego do 
niepublicznego przedszkola dopłacimy 
612,90 zł, 326,88 zł – uczęszczającego 
do punktu przedszkolnego, 400 zł - żłob-
ka, natomiast klubu dziecięcego – 200 zł. 
Pozostałe prognozowane koszty ponie-
sione na oświatę to m.in. koszty obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół, do-
kształcanie nauczycieli, czy dowożenie 
uczniów. 

Do wydatków związanych z edukacją 
i wychowaniem gminnej młodzieży i dzieci 
zaplanowana została kwota 1 132 063 zł, 
na którą złożą się pomoc materialna 
dla uczniów (rozdział 85415), stypen-
dia studentów (rozdział budżetu 80309), 
utrzymanie świetlic szkolnych oraz or-
ganizowanie różnych form wypoczynku 
(rozdziały 85401 i 85412). Łączna plano-
wana kwota przeznaczona na oświatę 
i wychowanie dzieci i młodzieży wyniesie 
28 566 512  zł. 

Utrzymanie infrastruktury, porządku 
i ochrona środowiska

Na zadania związane z bieżącym funk-
cjonowaniem i utrzymaniem gminy 
planowane są wydatki w wysokości 
12 983 832 zł, a więc 15,4% wszyst-
kich wydatków. Spodziewana kwo-
ta poniesiona na utrzymanie sieci 
wodociągowej i sanitarnej ma wynieść 
6 206 000 zł (rozdział budżetu  01010). 
Na drogi gminne - m.in. remonty i mo-
dernizację, zimowe ich utrzymanie, uzu-
pełnianie znaków planowane jest wyda-
nie 3 037 504,31 zł (rozdział 60016), zaś 
oświetlenie dróg i placów - 1 348 000 zł 
(rozdział 90015). Zapewnienie porządku 
na terenie gminy, a więc związane z tym 
utrzymanie zieleni i prace porządkowe, 
zbiór odpadów segregowanych, obsłu-
ga kabin sanitarnych, zabezpieczenie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
oceniamy że wyniesie 1 268 231,70 zł 
(rozdziały 90003, 90004, 90013 i 90095). 
Planowane kwoty, które gmina poniesie 
na konserwację odwodnienia i usu
wanie zalewisk wodnych – wyniosą 

481 096,03 zł (rozdział 60095) oraz na 
utrzymanie transportu zbiorowego - 
643 000 zł (rozdział 60004).

„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy ko-
nieczne jest zarezerwowanie środków 
na obowiązkowe wpłaty do budżetu 
państwa, która przeznaczane są na rzecz 
gmin „biedniejszych” tzw. „janosikowe”. 
Co miesiąc z naszego budżetu będzie wy-
płacane  431 047,91 zł, co w skali roku da 
kwotę 5 172 575 zł (6,1% wydatków) (roz-
dział budżetu  75831).

Pomoc społeczna
Do zadań gminy wpisana jest pomoc 
osobom najuboższym i znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku 
wydatki na pomoc tym osobom planuje-
my, że wyniosą 3 073 502 zł (3,6%) (dział 
budżetu 852).  Kwota w wysokości 1 685 
577 zł, która szacujemy, że wpłynie do nas 
z budżetu państwa i innych wpłat, tylko 
w pewnym stopniu pokryje te koszty, po-
zostałe świadczenia będą finansowane 
z dochodów własnych gminy. 

Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją plano-
wane są w wysokości  6 857 814 zł (8,1%) 
(rozdział budżetu 75023). Zostaną one 
poniesione na działalność Urzędu Gminy 
Michałowice. Są to min. koszty związane 
z utrzymaniem budynku, zakupem mate-
riałów i wyposażenia, wynagrodzeniem 
i jego pochodnymi dla pracowników, za-
kupem oprogramowania i usług poczto-
wych. 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

Na wydatki związane z nieruchomościami 
gminnymi planowane jest przeznacze-
nie kwoty 1 257 000 zł (1,5%) (rozdział 
budżetu 70005). Największa część tych 
wydatków jest zarezerwowana na wypła-
tę ewentualnych odszkodowań za grunty 
przejęte na rzecz gminy, na podstawie 
decyzji wydanych przez Wojewodę Mazo-
wieckiego i Starostę Powiatu Pruszkow-
skiego. Pozostałe koszty zostaną ponie-
sione na m.in. usługi notarialne czy opłatę 
rzeczoznawców.    

Kultura i sport
Łącznie na te cele planowany jest wyda-
tek w wysokości 2 598 398,05 zł (3,1% 
wydatków). Na zadania związane z kul-
turą i ochroną dziedzictwa narodowego 
szacujemy wydatkować 1 589 395,10 zł 
(1,9% wydatków) (dział 921). Organizacja 
i wspieranie finansowe wydarzeń kultu-
ralnych na terenie gminy, organizowanie 
imprez okolicznościowych tj. Dzień Nie-
podległości, Dożynki, Dni Gminy Michało-
wice oraz koszty pokrywające działalność 
świetlic wiejskich, planowane są w wy-
sokości 916 395,10 zł (rozdział  92109).  
Utrzymanie 3 bibliotek gminnych, które 
udostępniają mieszkańcom bogate zbiory 
książek, to kwota określona w wysokości 
565 000 zł (rozdział budżetu 92116). 

Kwota przeznaczona na działalność 
sportową jest nieco mniejsza i została za-
planowana  na poziomie 1 009 002,95 zł 
(1,2%) (dział  926). Kwota ta ma pokryć 
koszty związane z działalnością obiektów 
sportowych i rekreacyjnych (organizowanie 

wartość % udział dział budżetu

PODATEK DOCHODOWY  
OD OSÓB FIZYCZNYCH 40 287 244.00 49.91% 756 poz.23

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW 11 188 000.00 13.86% 756 poz. 4 i 9

POZOSTAŁE DOCHODY OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 3 065 000.00 3.80% 756  

(bez poz 4, 9, 23 i 24)

WPŁYWY Z USŁUG POBORU ZA WODĘ  
I ZRZUT ŚCIEKÓW 5 515 000.00 6.83% O10

PODATEK DOCHODOWY  
OD OSÓB PRAWNYCH 982 000.00 1.22% 756 poz.24

NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU GMINNEGO 716 000.00 0.89% 700

SUBWENCJA OŚWIATOWA 15 344 832.00 19.01% 758 poz.1

DOTACJE i WPŁYWY NA CELE OŚWIATOWE   
(m.in. refundacja kosztów z innych gmin  

za pobyt dziecka w przedszkolach,  
wpływy z opłat stałych) 

1 489 908.00 1.85% 801

DOTACJE BUDŻETU PAŃSTWA i WPŁYWY 
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁ. 

(m.in. wypłata świadczeń rodzinnych,  
zasiłków stałych itp.)

1 685 577.00 2.09% 852

INNE 447 145.53 0.55% (pozostałe działy nie 
wymienione powyżej)

80 720 706.53

Struktura dochodów
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Podatek osobowy od osób 
fizycznych  (49,91%) 

Podatek od nieruchomości  
i budynków (13,86%) 

Pozstałe dochody od osób 
fiz. i prawnych  (3,8%) 

Wpływy z usług za pobór 
wody i zrzut ścieków  

(6,83%) 

Podatek dochodowy od 
osób prawnych (1,22%) 

Najem i dzierżawa majątku 
(0,89%) 

Subwencja oświatowa 
(19,01%) 

Dotacje i wpływy na cele 
oświatowe (1,85%) 

Dotacje i wpływy na cele 
pomocy społ. (2,09%) 

Pozostałe (0,55%) na nich imprez sportowych oraz utrzyma-
nie i konserwacja obiektów i sprzętu), jak 
również wspieranie działalności sportowej 
na trenie naszej gminy.  

Obsługa długu publicznego
W tym roku wydatek na pokrycie kosztów 
zaciągniętych zobowiązań zaplanowany 
jest w wysokości 1 881 956 zł. (dział bu-
dżetu 757).

Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy wszelkie nie wy-
mienione wcześniej koszty, które związa-
ne są z działalnością gminy. Są to m.in. 
wydatki związane z ochroną zdrowia,  za-
pewnieniem bezpieczeństwa,  poniesione 
na opracowanie planów zagospodarowa-
nia przestrzennego czy promocję gminy. 
Łączna ich wartość zaplanowana jest 
w kwocie 2 107 861 zł.  UG 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie została wyposażona 
w 6 nowych radiowozów. Jeden z nich trafi do komisariatu 
naszej gminy. Całe przedsięwzięcie, zakup samochodów za 
kwotę 195 tys. zł, zostało współfinansowane przez samorządy, 
w tym gminę Michałowice. Oficjalne przekazanie pojazdów 
nastąpiło 12 stycznia br. na dziedzińcu komendy w Pruszkowie. 

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Waldemar Perdion po-
dziękował wszystkim obecnym przedstawicielom samorządów 

za wsparcie finansowe i umożliwienie wyposażenia policji powiato-
wej w nowe samochody. 

Oprócz wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki, w uroczystości 
uczestniczyli: starosta pruszkowski Elżbieta Smolińska, wicestarosta 
Agnieszka Kuźmińska, przewodnicząca rady powiatu Urszula Wojcie-
chowska; prezydent Pruszkowa Jan Starzyński oraz wójt gminy Ra-
szyn Andrzej Zaręba. Komendanta Stołecznego Policji reprezentował 
Naczelnik Wydziału Transportu kom. Wojciech Gołębiewski.

Po przekazaniu przez przedstawicieli samorządów kluczyków do 
nowych radiowozów, pojazdy zostały poświęcone przez ks. Maria-
na Mikołajczaka proboszcza parafii św. Kazimierza w Pruszkowie. 
 UG 

Nowe samochody dla policji
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W dniu 27 stycznia 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi przekazała samochód pożarniczy jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bieniewie, gmina Błonie.

W tym dniu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie odbyło się podpisa-

nie umowy przekazania używanego samochodu pożarniczego 
marki Jelcz 315M dla jednostki w Bieniewie. Użyczenie samo-
chodu wspomoże zabezpieczenie bezpieczeństwa pożarowe-
go w tamtejszym rejonie. Dotychczas pojazd był użytkowany 
przez jednostkę OSP w Nowej Wsi, która go otrzymała w latach  
80-tych XX wieku od Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 

Umowę przekazania podpisali: ze strony gminy Michałowice –
wójt Krzysztof Grabka, a ze strony jednostki OSP w Bieniewie – 
prezes dh Jacek Wasilewski.

W uroczystości podpisania umowy i przekazania samochodu po-
żarniczego udział wzięli: burmistrz Błonia - Zenon Reszka, zca komen-
danta PSP w Pruszkowie Sławomir Przybysz, prezes Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Pruszkowskiego - dh Zbigniew Falkowski, 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – dh Jerzy Pokropek.  
Odczytano list od prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych - wicepremiera Waldemara Pawlaka. 

UG 

Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Bieniewo

Bieżące informacje gminy
• W Suchym Lesie odbyły się wybory uzupełniające sołtysa.  

Sołtysem została Joanna Jabłońska – Sztyk. Zastąpiła na tym 
stanowisku Henryka Bargiela, który zrezygnował z tej funkcji 
z powodów zdrowotnych. W miejscowości mieszka 78 osób 
uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 19, pra-
wie 25 % uprawnionych. Nowa sołtys Suchego Lasu zdobyła 
poparcie 17 osób. Była jedyną kandydatką. 
Joanna Jabłońska–Sztyk jest młodą osobą, w Suchym Lesie 
mieszka od dwóch lat. Nowa sołtys podziękowała za poparcie 
i powiedziała, że ma nadzieje, że jej chęć zdobywania nowej 
wiedzy, a także wnikliwość i upór pozwolą jej dobrze spełniać 
zadania sołtysa. 

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty 
porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2012; Pra-
ce, o łącznej wartości 321 408 zł będzie wykonywała firma Urzą-
dzanie i Utrzymywanie Zieleńców - Chirurgia Drzew z Milanówka;

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na konserwację 
sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie naszej gmi
ny. Usługi konserwacyjne w 2012 roku będzie świadczył Zakład 
Konserwacyjno Remontowy Sieci i Urządzeń Elektroenerge-
tycznych „Cieślikowski z Nadarzyna.  W związku z tym wszelkie 
usterki i awarie oświetlenia na ternie gminy należy zgłaszać 
pod nr telefonu 22 720 39 07;

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługi trans
portowe – linia autobusowa Sokołów – Pęcice Małe  
Reguły. Usługi o wartości 119 652,03 zł, w bieżącym roku 
świadczyła będzie PKS z Grodziska Mazowieckiego; 

• Kolejną zmianą w 2012 roku jest nowy wydawca biuletynu. 
Usługę polegająca na składzie i jego druku świadczyć będzie 
firma db Print Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego. 

  UG 

WAŻNE!!! ZMIANA KONSERWATORA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Wykaz firm odpowiedzialnych za usuwanie awarii i konserwację sieci wodociągowej w następujących miejscowościach oraz ulicach:

AWARIE MOŻNA ZGŁASZAĆ POD CAŁODOBOWE TEL. 501669790, 509204365, 666177892 

AWARIE MOŻNA ZGŁASZAĆ POD NASTĘPUJĄCE NR. TEL. 784021226, 22 4456211
Pod wskazanymi numerami telefonów mogą Państwo uzyskać także informacje dotyczące awarii i wyłączeń wody w poszczególnych rejonach.

MIEJSKIE PRZEDSIęBIORSTWO WODOCIĄGóW  
I KANALIZACJI w m. st. Warszawie:

• Osiedle Michałowice - ul. Jaśminowa, ul. Żytnia, ul. Dębowa, 
ul. Rumuńska, ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa, ul. Regulska (od ul. Ci-
chej do ul. Spacerowej), ul. Cicha, ul. Jesionowa, ul. 3 Maja, ul. Ko-
ściuszki, ul. A. Mickiewicza, ul. Szkolna, ul. Rynkowa, ul. Słowackie-

go, ul. Partyzantów, ul. Wojska Polskiego, części ul. 11 Listopada 
(od ul. Cichej do ul. Szkolnej), części ul. Raszyńskiej (od ul. Jesiono-
wej do ul. Szkolnej), ul. Ludowa, części ul. Parkowej (od ul. Polnej 
do ul. Klonowej), ul. Klonowa, ul. Sportowa oraz ul. Krótka. 
• Komorów Osiedle - osiedle Ostoja; 
• Reguły - ul. Bodycha (od ul. Regulskiej do ul. Rumiankowej)

ADMARU :
• Nowa Wieś 
• Granica 
• Komorów – bez osiedla 
Ostoja 
• Komorów Wieś 
• Pęcice Małe 
• Pęcice 
• Sokołów  

• Suchy Las 
• Reguły- bez części 
ul. St. Bodycha (od ul. Regul-
skiej do ul. Rumiankowej);  
• Michałowice Wieś 
• Michałowice Osiedle – 
z w łączeniem: ul. Jaśmino-
wej, ul. Żytniej, ul. Dębowej, 
ul. Rumuńskiej, ul. Ogrodowej, 

ul. Kwiatowej, ul. Regulskiej 
(od ul. Cichej do ul. Spacero-
wej), ul. Cichej, ul. Jesiono-
wej, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, 
ul. A. Mickiewicza, ul. Szkol-
nej, ul. Rynkowej, ul. Sło-
wackiego, ul. Partyzantów, 
ul. Wojska Polskiego, części 
ul. 11 Listopada (od ul. Cichej 

do ul. Szkolnej), części ul. Ra-
szyńskiej (od ul. Jesionowej 
do ul. Szkolnej), ul. Ludowej, 
części ul. Parkowej (od ul. Po-
lnej do ul. Klonowej), ul. Klo-
nowej, ul. Sportowej oraz 
ul. Krótkiej. 
• Opacz Kolonia 
• Opacz Mała
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Aktualności

Od 1 stycznia 2012 roku wpisy 
przedsiębiorców zarejestrowanych 
w gminnych ewidencjach zostały prze
niesione do CEIDG  Centralnej Ewi
dencji i Informacji o Działalności Gos
podarczej  elektronicznego rejestru 
przedsiębiorców, będących osobami 
fizycznymi, działającymi na terenie 
Polski. Dostępny przez Internet system 
teleinformatyczny prowadzony jest 
przez Ministerstwo Gospodarki. 

Od tego czasu urzędy miast i gmin 
nie wystawiają zaświadczeń 

potwierdzających teraźniejsze pro
wadzenie działalności gospodarczej. 
Takie zaświadczenie można wydruko-
wać, po odszukaniu swojego wpisu na 
stronie internetowej Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
pod adresem www.firma.gov.pl. Jeżeli 
przedsiębiorca nie może odszukać swoje-
go wpisu należy niezwłocznie udać się do 
najbliższego urzędu miasta lub gminy, aby 
uaktualnić wpis. 

Wniosek o wpis, zmianę wpisu, 
zawieszenie, wznowienie bądź za
przestanie działalności gospodar
czej można również wypełnić samemu 
na stronie internetowej CEIDG za 
pomocą kreatora, który poprowa-
dzi przedsiębiorcę krok po kroku, lub 
formularza, na którym zaznaczone 
będą pola konieczne do wypełnienia.  
Po wypełnieniu wniosku należy go pod-
pisać. Przedsiębiorca, który posiada 
elektroniczny podpis kwalifikowany wy-
starczy, że go użyje i wyśle wniosek in-
ternetowo. Przedsiębiorcy, którzy nie po-
siadają tego rodzaju podpisu - powinni 
zapisać i wysłać wniosek elektronicznie, 
a następnie spisać numer kodu kresko-
wego. W ciągu 7 dni, wraz z tym nume-
rem, powinni udać się do najbliższego 
urzędu miasta lub gminy, w celu podpisa-
nia dokumentu osobiście, potwierdzając 
swoją tożsamość dowodem osobistym.

Przedsiębiorca składający wniosek nie 
ma więc obowiązku składania i podpisy-
wania go urzędzie w miejscu zamiesz-
kania, może dokonać tego w dowolnym 
urzędzie miasta lub gminy na terenie 
kraju.  

Wszelkiego rodzaju informacje o obowią-
zujących przepisach oraz pomoc w wypeł-

nianiu wniosku 
można uzyskać 
na głównej stro-
nie internetowej 
Centralnej Ewi-
dencji i Informa-
cji o Działalności 
Gospodarcze j 
www.firma.gov.
pl. UG 

Przedsiębiorco czy 
wiesz, że...

Zachęcamy Państwa do rozliczania 
podatku dochodowego od osób fizycz
nych za 2011 rok (formularz PIT) zgod
nie ze swoim faktycznym miejscem za
mieszkania w gminie Michałowice. 

Dochody budżetu gminy Michałowice 
w bardzo dużej części oparte są na 

udziale z wpływów podatku dochodowego 
od osób fizycznych tzw. PIT-ów ( w 2012 
roku spodziewamy się, że osiągną blisko 
50 % całości dochodów budżetowych).  
Potrzeb jest bardzo wiele, fundusze są 
jednak ograniczone. W każdej miejsco-
wości znajdziemy miejsca, które wyma-
gają nakładów czy to bieżących, czy in-
westycyjnych. To od gminy Michałowice 
oczekujecie Państwo poprawy warunków 
życia. Jednak bez Państwa pomocy nie je-
steśmy w stanie dotrzeć wszędzie w cza-
sie, w którym Państwo oczekiwaliby tego. 
Dlatego bardzo zachęcamy do rozliczenia 
PIT-ów w US w Pruszkowie. 

Wystarczy złożyć PIT w Urzędzie Skar-
bowym w Pruszkowie i wskazać gminę 

Michałowice jako faktyczne miejsce za-
mieszkania. Nie musicie być Państwo 
zameldowani w naszej gminie, aby część 
waszego podatku dochodowego zasiliła 
jej budżet. 

Dla porównania wpływy z udziału po-
datku dochodowego od osób prawnych, 
CIT-ów, wynoszą tylko 1,22 %. Niestety 
wiele firm, które mają zlokalizowane na te-
renie gminy Michałowice hale magazynowe 
i produkcyjne, czy punkty sprzedaży, zare-
jestrowane są i mają główne siedziby w in-
nych miejscach. Płacony przez nie podatek 
dochodowy, zasila więc inne budżety. 

Im większe dochody, tym większe możli-
wości realizacji i poprawy warunków życia.

Dzięki większym wpływom, najbliższa 
Państwu okolica, będzie miała możliwo-
ści rozwoju, będzie mogła poprawiać 
się infrastruktura techniczna (m.in. ulice, 
chodniki, sieć wodociągowa i kanalizacyj-
na, oświetlenie) i społeczna ( m.in. szkoły, 
przedszkola, miejsca sportu i rekreacji, 
parki), wokół nas będzie czyściej i bez-
pieczniej.    UG 

Płać podatek w gminie Michałowice
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Wydarzenia

Spotkania wigilijne
Spotkania wigilijne z mieszkańcami stały się tradycją 
w naszej gminie. Wójt gminy Michałowice, przewodniczący 
rady Paweł Rajski, radni, pracownicy urzędu, sołtysi spotykali 
się z mieszkańcami i przedstawicielami kół emerytów i ren
cistów tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Uczestniczy 
spotkań przełamywali się opłatkiem, kosztowali pysznych 
potraw i śpiewali kolędy – w ciepłej, świątecznej atmosferze.  
Dziś, gdy już za oknem trzyma tylko mróz, zapraszamy do 
obejrzenia galerii ze wspólnych spotkań.

Komorów

Nowa Wieś

Reguły

Opacz Kolonia

Sokołów

Pęcice

Michałowice
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KOMORóW
W Komorowskim sztabie zebrano po-
nad 34 tys. zł. Dwudziesta edycja 
WOŚP rozpoczęła się wczesnym ranem. 
Pierwsi wolontariusze odbierali puszki 
jeszcze przed godziną siódmą. W su-
mie w komorowskim sztabie było 60 
wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze 
w Komorowie, Pruszkowie, Nowej Wsi, 
byli też w Jankach i Warszawie. Wolon-
tariusze potwierdzają, że ludzie bardzo 
pozytywnie reagowali na hasło WOŚP. 
Często zdarzało się tak, że sami do nas 
podchodzili i wrzucali pieniądze do pu-
szek – mówili komorowscy uczniowie. 
Wolontariusze z puszkami WOŚP zbie-
rali pieniądze do zmierzchu, czyli do go-
dziny 16.00. Następnie w sztabie głów-
nym odbywało się liczenie pieniędzy.  
Wczesnym popołudniem rozpoczę-
ła się w szkole impreza towarzysząca. 
Występowały dzieci i młodzież. Zapre-
zentował się zespół Gradus at Parnas-
sum, któremu akompaniował na gita-
rze Sławomir Rymuza, dyrektor szkoły 
podstawowej. Dzieci przedstawiły ja-
sełka, a także tańczyły i śpiewały. Wej-
ście na koncert było odpłatne. W prze-
rwach koncertu Elżbieta Gradowska, 
Ewa Ciechomska i Małgorzata Pają-
czek przeprowadzały błyskawiczne au-
kcje przedmiotów z tegorocznej edycji 

WOŚP. Można było wylicytować koszul-
kę, kalendarz lub kubek z logo WOŚP.  
Zorganizowane zostały stoiska z lote-

rią fantową, stoisko dla dzieci, gdzie 
mogły lepić z gliny i wycinać. Można 
było kupić książki, maskotki, a także 

Wydarzenia Wydarzenia

Komorów

Podczas dwóch  spotkań wigilijnych miały miejsca niezwykłe po-
dziękowania dla szczególnych osób. W Nowej Wsi wójt podzię-

kował pani Jadwidze Bazdze za wieloletnią pracę i zaangażowanie 
na rzecz lokalnej społeczności. Pani Jadwiga sprawowała funkcję 
sołtysa Nowej Wsi, a do niedawna była przewodniczącą zarządu 

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Natomiast w Opaczy Kolo-
nii, w imieniu rady sołeckiej, koła seniorów oraz mieszkańców Opa-
czy Kolonii, sołtys Opaczy Grażyna Grabka otrzymała przepiękny 
kosz ze świątecznymi kwiatami – w podziękowaniu za pracę spo-
łeczną, za ogromne zaangażowanie i bezinteresowność.  

Jadwiga Bazga Grażyna Grabka

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W tym roku WOŚP w całej Polsce zbierano środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Hasło przewodnie to: Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko. Orkiestra Jurka Owsiaka grała także w naszej gminie. W szkole w Komorowie oraz Nowej Wsi zostały zorgani
zowane jej sztaby, w których zebrano pokaźne sumy.  



8 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 1   luty 2012

Wydarzenia

Nowi mieszkańcy gminy

Kosma Misztal

Opacz Mała,  
ur. 6 listopada 2011; 

Waga 3750 g;  
Wzrost 60 cm

mnóstwo innych drobiazgów. Również 
i tym razem świetnie sprawdziła się tzw. 
wymiana przedmiotów. Jedni z sercem 
oddali na rzecz WOŚP, a inni chętni je 
kupowali wspierając orkiestrę. Jak zwy-
kle, wielkim powodzeniem cieszyło się 
stoisko z domowymi wypiekami, kawą 
i herbatą. 

Częścią sportową włączył się do 
WOŚP Wojciech Bentyn, dyrektor gim-
nazjum. Zorganizował zawody serwo-
wania piłką tenisową, każdy uczestnik, 
który chciał wziąć udział w zawodach 
wpłacał wpisowe. Odbyły się również 
zawody w uderzeniu na bramkę piłką 
nożną. 

Beata Izdebska 

NOWA WIEŚ
W tym roku, w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym udało się zebrać ponad 43,5 tys. 
złotych. To największa kwota w historii tu-
tejszych finałów WOŚP. W sztabie oprócz 
wolontariuszy z Nowej Wsi uczestniczyli 
także ochotnicy z Michałowic.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele wło-
żyli mnóstwo wysiłku, aby jak najlepiej 
wesprzeć akcję, zainicjowaną przez Jurka 
Owsiaka. Warto wspomnieć, że w latach 
ubiegłych udało się zebrać w Nowej Wsi 
pokaźną sumę ponad 282 tys. zł. Jak zwy-
kle, z samego rana w teren wyruszyli wo-
lontariusze. Było to blisko 80 osób, które 
przez wiele godzin kwestowały z puszkami 
WOŚP. Mieszkańcy nie żałowali pieniędzy. 

O godzinie 15 rozpoczął się finał 
w hali sportowej nowowiejskiej szkoły. 
Wszystkich obecnych przywitała Dy-
rektor Ewa Dymura, która dziękując 
wszystkim za ogromne zaangażowanie 
w przygotowania, zachęciła wzorem 
lat ubiegłych do wspólnego wykonania 
piosenki „Razem weselej”. Wśród obec-
nych gości był wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka z małżonką oraz rad-
ni. Dla wszystkich przygotowano szereg 
atrakcji. Na scenie występowali młodzi 
artyści. Dzieci z zerówki i przedszkolaki 
śpiewały piosenki i tańczyły, prezento-
wała się młodzież. Możliwości zasilenia 
konta Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy było naprawdę mnóstwo. Jak 
zwykle największych emocji dostar-
czyła wszystkim licytacja darów, wśród 
których były między innymi: koszulka, 
kubek, kalendarze i zestaw pierwszej 
pomocy WOŚP, książka Jurka Owsia-
ka i płyta Przystanku Woodstock, pióro 
wieczne, obrazy, ogromne pluszaki, łyż-
wy, wspaniały tort. Właścicielem koszul-
ki został wójt Krzysztof Grabka. 

Tradycyjnie wielką popularnością cie-
szyła się loteria fantowa. Zgromadzono 
w tym roku ponad tysiąc fantów. Każdy 
los oczywiście wygrywał więc kolejka była 
bardzo długa już od samego początku. 
Nie mogło też zabraknąć serduszkowej 
kawiarenki, gdzie czekały przepyszne 
słodkości i napoje. Panie mogły zaopa-
trzyć się w oryginalną biżuterię wykonaną 
przez dzieci, sprzedawano również prze-
różne prace plastyczne oraz ozdoby, takie 
jak świeczniki, wazoniki i wiele innych. 
Podziwiano występy artystów – Oskara 
Wojtynowskiego oraz Adrianny i Mikołaja 
Flisów, a wieczorem zorganizowano dys-
kotekę dla młodzieży.

Aż do wtorkowego poranka trwało licze-
nie zebranych środków. Ogromna praca, 
pomysłowość i zaangażowanie uczniów, 
rodziców, nauczycieli oraz wszystkich 
pracowników szkoły, a także oczywiście 
hojni mieszkańcy Nowej Wsi i ich wyjątko-
wo wielkie serca sprawiły, że kolejny finał 
był jak zwykle bardzo udany.

Anna Bąkowska 

Wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie XX Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy należą się jak zwykle 

ogromne słowa uznania 
i podziękowania. Mieszkańcy 
naszej gminy po raz kolejny 

pokazali jak wiele serca 
potrafią i chcą okazać tym, 

którzy tego potrzebują.

Nowa Wieś
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Kultura i sportWydarzenia

W dniach 78 stycznia 2012 roku 
w Michałowicach, w hali gimnastycz
nej Zespołu Szkół odbyły się IV Elimi
nacje Mistrzostw Mazowsza Modeli RC 
w kategoriach onroad i offroad, pod 
honorowym patronatem wójta gminy 
Michałowice Krzysztofa Grabki. 

Eliminacje zostały zorganizowane 
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Modelarzy. Startowało 115 modeli, ste-
rowanych przez 90 zawodników, w tym 
tylko dwie dziewczyny. Najmłodszy kie-
rowca miał 5 lat, a najstarszy ponad 
60 Najwięcej zawodników przyjechało 
z Warszawy; przybyli rajdowcy z Prusz-
kowa, Piaseczna, Konstancina, Radomia 
… oraz spoza Mazowsza: z Lublina, Wro-
cławia, Obornik Śląskich, Tarnowa, Gdy-
ni, Żabna (woj. świętokrzyskie), Lubawy 
(Mazury). Mistrzostwa Mazowsza Modeli 
RC mają charakter otwarty – zwyciężyć 
może mieszkaniec dowolnej miejscowo-
ści w Polsce, Europie czy na świecie.

Z naszej gminy wzięło udział czterech 
zawodników; w tym Marek Gadomski, ab-
solwent szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Michałowicach.

Skrót rc oznacza radio control, sterowane 
falami radiowymi modele samochodów elek-
trycznych w skali 1:10: Mercedesów, Fiatów, 
Porsche, Fordów… On-roady są to modele 
samochodów osobowych. Off-roady to sa-
mochody terenowe, które pokonują na torze 
przeszkody, w tym wykonują efektowne skoki. 

Kierowcy startowali w następujących 
klasach: Hobby, Pro Stock, Modified, For-

mula, E-12. W klasie dla początkujących 
Hobby samochody pędzą z prędkością 20-
25 km/h, w wyższych rozwijają szybkość 
do 100 km/h, osiągając średnią prędkość 
50 km/h. Jak tłumaczy Niko Triandafilidis 
– prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Modelarzy, te 50 km/h to tak jak 200 km/h 
w prawdziwym samochodzie.

Samochody jeżdżą po torze przez 5 mi-
nut, wykonują do 18-20 okrążeń. Dosyć 
często dochodzi do kolizji, auta przewraca-
ją się i najczęściej szybko wracają na trasę, 
pomagają w tym rozstawieni na torze ser-
wisanci. Słychać charakterystyczny wysoki 
dźwięk silników elektrycznych. Zawodnicy 
sterują pojazdami z wysokiego podestu. 
Czas modelom mierzy aparatura iden-

tyczna do tej, której używa się w Formu-
le 1, z dokładnością do 1:1000 sekundy. 
Obok toru, na stołach, już od 7:00 zawod-
nicy rozłożyli swoje warsztaty. Pracowali 
przez wiele godzin, by pojechać jak najlepiej 
przez te 5 minut. 

Emocji było mnóstwo, a potem wiele ra-
dości przy wręczaniu nagród i wyróżnień.  
- Gratuluję wygranym i wszystkim zawodni-
kom – powiedział przy wręczaniu pucharów 
i dyplomów wójt gminy Michałowice Krzysz-
tof Grabka. – Tego rodzaju zawodom przy-
glądałem się nie po raz pierwszy, ale tutaj, 
w Michałowicach zawody modeli rc odbyły 
się po raz pierwszy. Te kwalifikacje Mazow-
sza wykazały, że warto je u nas organizować. 

Stanisław Szałapak 

Michałowice przez dwa dni mazowiecką stolicą 
motorowego sportu modeli rc

Gminna Biblioteka Publiczna w Komoro-
wie bierze udział w kampanii „Biblioteka 

– miejsce bezpiecznego internetu”. Honoro-
wy patronat objął wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka. Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w przygotowanych przez 
organizatorów kampanii: Fundację Dzie
ci Niczyje, Fundację Orange, Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
i Microsoft Sp. z o.o. specjalnych kursach. 
Inicjatorzy kampanii zaprosili biblioteki w ca-
łej Polsce do podjęcia działań edukacyjnych 
na rzecz bezpiecznego używania Internetu. 
Kampania trwa sześć miesięcy: od 21 listo-
pada 2011 roku do 21 maja 2012 roku.

Dzięki tym kursom zamieszczonym na 
platformie e-learningowej www.fdn.pl/
kursy/biblioteki zarówno dzieci, mło-
dzież jak i dorośli mogą poszerzyć swoją 
wiedzę na temat zagrożeń jakie czyhają 
na nas w sieci. Przy rejestracji należy po-
dać kod biblioteki: PMAIRE

Kursy prezentują takie zagadnienia, jak:

- cyberprzemoc - jak uniknąć nękania lub 
szantażowania przy użyciu Internetu,
- kontakty online - jak bezpiecznie zawie-
rać znajomości w Internecie,
- ochrona prywatności - o możliwych 
konsekwencjach umieszczania w Interne-
cie zbyt wielu informacji na swój temat, 
- poszanowanie własności intelektualnej,
- uzależnienie od Internetu.

Zadaniem biblioteki jest umożliwienie 
młodym użytkownikom ukończenia takie-
go kursu przy użyciu komputerów w bi-
bliotece. Młode osoby mogą (a nawet po-
winny) przejść kurs samodzielnie.

Na platformie dostępne są kursy e-lear-
ning bezpiecznego korzystania z Internetu: 
- „3…2…1 Internet” dla uczniów klas 
IV-VI prowadzony przez Krzysztofa 
Hołowczyca, przewidziany został na 
dwie jednostki lekcyjne. Składa się z 7 
modułów i trwa około 40 minut. Zada-
niem ucznia jest dokonanie wyboru od-
powiedniego zakończenia kreskówki. 

- „W Sieci” dla uczniów 
gimnazjum i szkół po-
nadgimnazjalnych jest 
prowadzony przez pio-
senkarkę Ewę Farnę. 
Został przewidziany na 
jedną jednostkę lekcyj-
ną. Składa się z 2 modu-
łów i trwa około 20 minut 
- Dodatkowy kurs „Dziec
ko w Sieci”, przygotowany 
został z myślą o dorosłych: 
nauczycielach, bibliotekarzach i innych 
profesjonalistach pracujących z dziećmi 
i młodzieżą. Przejście kursu zajmuje około 
80 minut i pozwala zapoznać się z proble-
mami i zagrożeniami, jakie mogą napotkać 
młodzi użytkownicy Internetu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – DLA 
CHĘTNYCH WYDRUKUJEMY DYPLOMY

Informacje na temat rejestracji oraz lo-
gowania znajdą Państwo na naszej stronie:  
www.bibliotekakomorow.pl  

Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu
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Ogólnopolski konkurs o bł. Edmundzie Bojanowskim rozstrzygnięty

Gala, kończąca konkurs, odbyła się 
w Instytucie Papieża Jana Pawła II 

w Warszawie, 13 stycznia 2012 r, w któ-
rej obecni byli : przedstawiciel metropo-
lity warszawskiego Kard. Kazimierza Ny-
cza, Wielebna Matka M. Brygida Biedroń, 
przewodnicząca Federacji Zgromadzeń 
Sióstr Służebniczek, Ks. Marek Przybyl-
ski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszaw-
skiej, Krzysztof Grabka, wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Ziemiec, dziennikarz 
TVP, organizatorzy projektu konkurso-
wego: przedstawiciele Instytutu Papieża 
Jana Pawła II, ks. prał. Andrzej Perdzyń-
ski, proboszcz parafii NMP w Komorowie, 
Małgorzata Głodowska, dyrektor ZSO 
w Komorowie oraz uczestnicy konkursu, 
ich opiekunowie, rodzice oraz dyrekcje.  
Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji 

multimedialnej z fragmentami nagrodzo-
nych prac, występu muzycznego Alek-
sandry Chaładaj, uczennicy ZSO w Ko-
morowie oraz dzieci z ochronki im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego w Otrębusach. 
Krzysztof Ziemiec, dziennikarz TVP przy-
bliżył uczestnikom misję dziennikarską, 
jak również przedstawił Bł. Edmunda Bo-
janowskiego ze swojego punktu widzenia, 
odnosząc się do osobistych przeżyć. 

Nagrodzeni w konkursie byli wyróżniani 
w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych. Wójt gminy Mi-
chałowice wręczył nagrody rzeczowe dla 
autorów zwycięskiej pracy w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych, uczennic Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z Lu-
blina, Jadwigi Cieślak, Pauliny Głaz i Sabiny 
Pawlak, opiekunem projektu wymienionych 
uczennic była p. Joanna Kowalczyk. 

Konkurs składał się z dwóch części. 
Uczniowie wcielili się w rolę dziennikarza-
dedektywa, zapoznając się z historią nie-
zwykłego człowieka.

W pierwszej części, zgodnie z tema-
tem „Błogosławiony Edmund Bojanowski 
w mojej miejscowości”, uczestnicy kon-
kursu mieli przedstawić historię miejsc 
pamięci poświeconych bł. Edmundo-
wi (np. pomniki, nazwy ulic, instytucje, 
placówki itp.), świadectwa od osób, 
instytucji przedstawiające, jak postać, 
bądź dzieło bł. Edmunda (np. przed-
szkole, ochronka, dom pomocy, szko-
ła, placówka sióstr służebniczek) za-
pisały się w pamięci mieszkańców.  
Część druga konkursu obejmowała prze-
prowadzenie akcji ożywienia pamięci 
o bł. Edmundzie. Przedsięwzięcie mogło 
być przeprowadzona w dowolnej formie 
i w dowolnych miejscach. Oczywiście na-
leżało udokumentować wszystko za po-
mocą fotografii czy filmu. 

Edmund Bojanowski urodził się 14 li-
stopada 1814 r. w Grabonogu. Na uni-
wersytetach we Wrocławiu i w Berlinie 
studiował filozofię, której nie ukończył 
z powodu słabego zdrowia. Choć miał 
wybitny talent literacki, po powrocie do 
rodzinnej miejscowości poświęcił się pra-
cy społecznej i charytatywnej. Zakładał 
wiejskie czytelnie, pomagał ubogiej mło-
dzieży w zdobyciu wykształcenia. Pod-
czas epidemii cholery w 1849 r. pielęgno-
wał chorych.

Będąc osobą świecką powołał, 3 maja 
1850 r. Zgromadzenie Zakonne Sióstr 
Służebniczek Maryi Niepokalanej, którego 
zadaniem była opieka i wychowanie dzieci 
wiejskich. Całe życie pragnął zostać księ-
dzem, jednak zdrowie nie pozwoliło mu 
wstąpić do seminarium duchownego.

Zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Du-
chownej. Papież Jan Paweł II beatyfikował 
go w 1999 r. (źródło: http://ekai.pl)

UG 

Od października 2011 r. uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogli przystąpić do pracy nad projektem histo
rycznodziennikarskim „Polacy beatyfikowani przez Jana Pawła II. Błogosławiony Edmund Bojanowski”. Konkurs został zorga
nizowany przez parafię Narodzenia NMP oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, przy współorganizacji Insytutu 
Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Patronat honorowy objął Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warsza
wskiej oraz gmina Michałowice, która była także sponsorem części nagród. 

Celem spotkania była wymiana do-
brych praktyk między nauczycielami. 

Pomysłodawcą i organizatorem przedsię-
wzięcia była Małgorzata Szczególska – 
Basaj, nauczyciel świetlicy w szkole pod-
stawowej w Michałowicach. 

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele 
okolicznych szkół: Pruszkowa, Brwino-
wa, Piastowa, Ursusa, Komorowa oraz 
Michałowic. 

W powitalnym przemówieniu dyrektor 
Elżbieta Kwiatkowska podkreśliła stale 

rosnącą rolę pracy nauczycieli świetlic.  
W trakcie konferencji przedstawiono pięć 
prezentacji:
• M. Sieradzka pokazała „Pomysł na pre-

zent”. Nauczyciele odbyli krótki kurs 
ozdabiania przedmiotów techniką de-

Powiatowa Konferencja Nauczycieli Świetlic
13.01.2012 r. w szkole podstawowej w Michałowicach odbyła się Powiatowa Konferencja Nauczycieli Świetlic na temat 
„Kreatywne metody pracy wykorzystywane w świetlicy szkolnej”. 



www.michalowice.pl 11

SpołeczeństwoSpołeczeństwo

coupage. Pamiątką po spotkaniu były 
własnoręcznie wykonane deseczki i pu-
dełeczka; 

• A. Kujawska - Lange i A.Lipowska - 
Kuźba ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Piastowie opowiedziały o uroczysto-
ściach i imprezach w świetlicy szkolnej 
oraz o działaniach aktywizujących ro-
dziców;

• M. Szczególska - Basaj zaprezentowała 
swoje autorskie przedsięwzięcie „Go-
ście w świetlicy” oraz „Poznajemy inne 
kultury”. Opowiedziała o zapraszanych 
rodzicach naszych podopiecznych, któ-
rzy przybliżają w interesujący sposób 
swój zawód lub kraj ojczysty. Każdy 
uczestnik może wtedy obejrzeć i do-
tknąć przedmioty, które są przynoszone 
przez świetlicowych gości; 

• K. Żakieta przybliżyła metodę praktycz-
nego wykorzystania biblioterapii w pra-
cy z dzieckiem - jej terapeutycznego 
oddziaływania;

• Gość ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Pruszkowie, D. Fyda – Zięba opowie-
działa o teatrzyku pacynkowym. O wła-
snym projekcie teatrzyku, rozwiązaniach 
technicznych oraz zaprezentowała pa-

cynki wykonane przez dzieci i dorosłych. 
Przedstawiła również zdjęcia ze spektakli, 
zwracając przy tym uwagę na scenogra-
fię i wnioski z przygotowań do występu.
Było to bardzo pouczające i owocne 

spotkanie. Frekwencja pokazała, że jest 

potrzeba takich konferencji. Materiały 
z niej zostaną zamieszczone w kwartalni-
ku „Świetlica w Szkole”.

Spotkanie zakończyło wspólne pa-
miątkowe zdjęcie. 

Małgorzata Sieradzka 

Po raz kolejny kwalifikacja odbywa się 
według nowych zasad, czyli po nada-

niu kategorii wojskowej, wszyscy przecho-
dzący kwalifikację zostaną z mocy ustawy 
automatycznie przeniesieni do rezerwy. 
Osoby takie dostaną książeczki wojskowe 
i zostaną wpisani do specjalnej ewidencji. 
Osoby stawiające się do kwalifikacji woj-
skowej przedstawiają wójtowi lub bur-
mistrzowi dowód osobisty, natomiast 
Powiatowej Komisji Lekarskiej przedsta-
wiają posiadaną dokumentację medycz-
ną, w tym wyniki badań specjalistycznych 
przeprowadzonych w okresie dwunastu 
miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej. Ponad to na po-
trzeby ewidencji wojskowej osoba stawia-
jąca się przedstawia fotografię o wymia-
rach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz 
dokument potwierdzający poziom wy-
kształcenia lub pobierania nauki.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekar
skiej w Pruszkowie mieści się w budyn-
ku, przy ul. Andrzeja 23; Pruszków; tel. 
784 223 865; w godzinach: 8.30 – 10.00

Osoby podlegających kwalifikacji 
wojskowej
1) mężczyźni urodzeni w 1993;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1988 – 
1992, którzy nie posiadają określonej 
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w 1991 - 1992r., które:

a) zostały uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie, ze względu na stan zdro-
wia, za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończaniem 
kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie, ze względu na stan 
zdrowia, za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie 
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej, wnioski 
o zmianę kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej przed zakończaniem 
kwalifikacji wojskowej;
c) zostały uznane, ze względu na stan 
zdrowia, za zdolne do czynnej służby 
wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 
4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesio-
ne do rezerwy;

4) kobiety urodzone w latach 1988 – 1993, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej oraz kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 

akademickim 2011/2012 kończą naukę 
w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych, albo będące student-
kami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o których mowa w § 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 
2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, 
poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia 
i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służ-
by wojskowej, jeżeli nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służ-
by wojskowej.  UG 

Rusza kwalifikacja wojskowa 2012
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie gminy Michałowice odbędzie się w okresie od 13 16 marca 2012 r. Jej celem 
jest sprawdzenie, w oparciu o badania przeprowadzane przez Powiatową Komisję Lekarską, predyspozycji oraz zdrowia 
psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do służby wojskowej.

Pani Agnieszce Brendzie
Pracownikowi Urzędu Gminy Michałowice

wyrazy współczucia  
i głębokiego żalu  
z powodu śmierci 

Mamy

składają:

Wójt oraz Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Michałowice
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Akty prawne

Zwrot podatku akcyzowego 2012 r.  
Zmiana terminu składania i druku wniosku!

Zarządzenie Nr 8/ 2012 Wójta Gminy Michałowice
z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia na rok 2012 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością  
lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych 

na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać 
faktury VAT.

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. nale-
ży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r., w ra-
mach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * 
ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2  30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pier

wszym terminie,
1  31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku 

w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Równocześnie informujemy, że w 2012 r. obowiązuje nowy wzór 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który dostępny jest na stro-
nie www.michalowice .pl lub  w siedzibie urzędzie.  UG 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym    Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z  późn. zm. ), 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) zarządza 
się co następuje:

§ 1 Stosuje się miesięczne stawki czynszu z tytułu dzierżawy grun-
tów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami niemiesz-
kalnymi, będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice 
ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia zwanym dalej “za-
łącznikiem”. 

§ 2 W przypadku, gdy określony grunt będzie wydzierżawiony 
z przeznaczeniem na więcej niż jeden sposób wykorzystania, należy 
stosować ustalone w załączniku stawki czynszu proporcjonalnie do 
zajętej powierzchni gruntu.

§ 3 Stawki czynszu podane w poz. 1, 3 i 4  tabeli w załączniku obniża 
się o 20 % dla mieszkańców Gminy Michałowice.

§ 4 W przypadku, gdy określony grunt będzie wydzierżawiony 
z przeznaczeniem innym niż wymienione w załączniku, stawkę czyn-
szu dzierżawnego dla tego gruntu określi Wójt Gminy. 

§ 5 Do kwoty czynszu dzierżawnego naliczonego wg. stawek okre-
ślonych w załączniku, dolicza się podatek od towarów i usług kon-
sumpcyjnych (tzw. VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6 Miesięczne stawki czynszu ustalone w załączniku podwyższa się 
o 100 % przy obliczaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie 
z gruntów.

§ 7 Stawek czynszu określonych w załączniku nie stosuje się do czyn-
szu z tytułu dzierżawy gruntu niezabudowanego lub zabudowanego 
budynkiem, ustalonego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

§ 8 Czynsz, o którym mowa w § 7 podlega corocznej aktualizacji 
o wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich, w przypadku gdy 
wskaźnik ten jest dodatni.

§ 9 Stawki czynszu określone w załączniku do Zarządzenia mogą 
być zmienione za zgodą obu stron.

§ 10 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

§ 11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik na str. 14

W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice 
Nr IV/20/2011 dokonano następujących zmian:
1. zmienia się dochody budżetu gminy w następujący sposób:
a) zwiększa się dochody o kwotę  57 140,72   zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę       40 473,00  zł,
- dochody majątkowe o kwotę       16 667,72  zł,
b) zmniejsza się dochody o kwotę   200 830,72 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę    200 830,72  zł,

2. zmienia się wydatki budżetu w następujący sposób:
a)  zwiększa się wydatki o kwotę 13 558,76  zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę          13 558,76 zł,
b) zmniejsza się wydatki o kwotę    157 248,76  zł,w tym:
- wydatki bieżące o kwotę   157 248,76 zł,
 po dokonaniu zmian budżet gminy na 2011 r. wyniósł:
a)   dochody          79 162 425,55 zł
b)   wydatki           89 176 999,55 zł
c)   deficyt             10 014 574,00 zł.

UCHWAŁY  PODJĘTE NA XII SESJI RADY GMINY  
z 21. XII.2011 r.
Uchwała Nr XII/116/2011

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
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Akty prawneAkty prawne

Ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Mi-
chałowice na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budże-
towego oraz określono ostateczny termin dokonania wydatków uję-

tych w wykazie. Łączna kwota tych wydatków wynosi 2 729 996,03. 
Ich realizacja ma nastąpić do końca czerwca 2012 r.

Ustalono dochody w łącznej kwocie      80 720 706,53 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie                 80 700 706,53 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie                   20 000,00 zł,
Ustalono wydatki w łącznej kwocie       84 445 280,53 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie                  64 499 449,81 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie             19 945 830,72 zł,
Ustalono deficyt w wysokości  3 724 574,00 zł, który zostanie sfinan-
sowany przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych  kredytów w tej 
kwocie.   
Ustalono przychody  budżetu w kwocie  10 100 000,00 zł, w tym 
z tytułu zaciągniętych  kredytów  w   wysokości 8 800 000,00 zł 
i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poży-

czek z lat ubiegłych, w kwocie 1 300 000,00 zł.
Ustalono rozchody budżetu w kwocie   6 375 426,00 zł,  z tytu-
łu  spłaty otrzymanych kredytów w tej kwocie.
Ustalono limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przej-
ściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł,  z tytułu zaciąganych 
pożyczek i kredytów krótkoterminowych.
Ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 
3 724 574,00  zł,
2) na spłatę kredytów w kwocie  5 075 426,00  zł.
Ustalono rezerwę ogólną  w wysokości    140 000,00 zł oraz celową 
w wysokości 190 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakre-
su  zarządzania kryzysowego.

Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu proble-
mów narkomanii na terenie Gminy Michałowice, poprzez wzrost 
wiedzy i świadomości środowiska lokalnego w tematyce uzależnień 
od środków psychoaktywnych. Cel ten ma zostać osiągnięty po-
przez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 
udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w za-
kresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, jak również wspomaganie działalności instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu pro-
blemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez stałą 
wymianę informacji oraz pomoc społeczną osobom uzależnionym 
i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym.
Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej.  Źródłem finansowania tych zadań będą dochody własne gminy 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do  
zadań własnych gminy. Celem strategicznym programu jest prowa-
dzenie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień przyczyniającej 
się do zmiany stylu życia, wzrostu wiedzy i świadomości miesz-
kańców (w szczególności dzieci, młodzieży) z zakresu problematyki 
uzależnień i zachowań ryzykownych, oraz zapewnienie skutecznej 
pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom. Cele te 
będą realizowane poprzez m.in.
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu, 
-udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie, 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników innych służb 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycz-
nych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez 
podjęcie współpracy i zlecenie niektórych zadań

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Program realizowany będzie  przy współpracy ze szkołami, placów-
kami służby zdrowia, firmami i osobami fizycznymi realizującymi 
usługi z zakresu programu. Odbiorcami  programu są w szczegól-
ności osoby uzależnione i ich rodziny, osoby i rodziny ze środowisk 
zagrożonych oraz dzieci i młodzież.

Środki finansowe na realizację programu stanowią dochody 
własne Gminy pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych znajdujące się 
w rozdziale 85154.

Sprostowano oczywistą omyłkę w w/w uchwale w sposób nastę-
pujący:
w §2 ust. 1 tiret drugie Rozdziału 1 w Dziale I uchwały po słowach 
(…) z wyłączeniem działek… zapis „nr ew. 400/1 i 401/1;” zastępuje 
się zapisem „nr ew. 400/1, 401/1 i 402/4;”.

Sprostowanie powyższe ma na celu ujednolicenie zapisów tekstu 
z rysunkiem planu stanowiącym integralna część planu i Załącz-
nik nr 1 do uchwały Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice 
z 13 października 2006 r.

Uchwała Nr XII/117/2011
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Uchwała Budżetowa na rok 2012  Nr XII/119/2011

Uchwała Nr XII/120/2011
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” 

Uchwała Nr XII/121/2011
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

dla Gminy Michałowice” na rok 2012.

Uchwała Nr XII/122/2011
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice  

z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów
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  Załącznik do Zarządzenia Nr 8 / 2012

L.p.
Sposób wykorzystywania  

dzierżawionego gruntu

Miesięczne stawki czynszu z tytułu  
dzierżawy gruntów położonych

Uwagi

na terenie ew. osiedli [zł/m2] na terenie ew. wsi [zł/m2]

1 2 3 4 5

1.

Grunt pod rekreację, ogrody przydomowe, uprawy rolne:
- wykorzystywany do celów zarobkowych 
- wykorzystywany do celów niezarobkowych 
- inny (np. na nieużytkach)

0,27

0,13

0,09

6

0,13

0,09

2.

Składowiska i zaplecza związane z:
- budownictwem mieszkalnym indywidualnym 
i infrastrukturą z nim związaną
- inną infrastrukturą

2,20

3,80

2,20

2,65

3.

Handel, usługi, produkcja :
- całoroczne

prowadzone w budynkach
na gruncie(w budynku dzierżawcy lub bez budynku)

- sezonowe  (do 6 miesięcy)
prowadzone w budynkach
na gruncie(w budynku dzierżawcy lub bez budynku)

15,50(*)

9,30

7,20(*)

5,20

12,50(*)

7,30

5,20(*)

4,20

4. Dojścia i dojazdy 0,27 0,16

5. Garaże 3,20 2,60
wraz z terenem niezbędnym do ich 
prawidłowego funkcjonowania

6.

Maszty i inne urządzenia telefonii, radiofonii,  telewizji 
- na budynkach
- w budynkach 
- na gruncie

112,00

107,00(*)

41,00

112,00

107,00(*)

41,00

wraz z terenem przyległym, 
niezbędnym do ich obsługi

7. Nośniki reklam - w tym:
- za grunt o powierzchni do 10  m2

- za każdy 1m2 gruntu powyżej 10 m2

30,50

10,30

25,25

8,20

- wraz z terenem przyległym, 
niezbędnym do ich obsługi
- poza pasem drogowym

8. Zbiorniki wodne 0,02 0,02 wraz z terenem przyległym,

9. Urządzenia techniczne dla potrzeb mieszkańców gminy 0,31 0,31
wraz z terenem przyległym, 
niezbędnym do ich obsługi

Podane stawki czynszu dzierżawnego nie zawierają 23 % podatku od towarów i usług konsumpcyjnych ( tzw. VAT ).

Akty prawne

Pozytywnie zaopiniowano zmianę granicy pomiędzy obrębami ewidencyjnymi: Komorów Osiedle i Granica zgodnie z przebiegiem określo-
nym w załączniku do niniejszej uchwały.

Uznano skargę wniesioną przez panią *** na działanie Wójta Gminy Michałowice w sprawie zalewania wodami opadowymi dz. nr ew. *** 
przy ul. *** w Nowej Wsi, Gmina Michałowice za bezzasadną. 

W związku ze złożoną rezygnacją, stwierdzono wygaśnięcie mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las Pana Henryka Bargiela.

Określono nowe  wzory informacji w sprawie podatku od nierucho-
mości, rolnego, leśnego,  deklaracji na  podatek od nieruchomości,  
deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na  podatek leśny. Rów-

nocześnie straciła  moc uchwała Nr XXXVII/326/2005 Rady Gminy 
Michałowice  z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy  informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XII/123/2011
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

Uchwała Nr XII/124/2011
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Uchwała Nr XII/125/2011
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las  

oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Suchy Las

Uchwała  Nr XII/126/2011
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
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Zbiór rozmów przepro-
wadzonych w Izraelu 

z osobami dotkniętymi 
Zagładą.  To nie tylko 

wstrząsające relacje 
o głodzie, strachu, do-

brych i złych Polakach, 
o wyjątkowych ocale-

niach i dalszych losach 
ludzi naznaczonych 

Holocaustem. To także mądre, pełne bo-
lesnego doświadczenia refleksje o świecie 

i życiu po Zagładzie.

Historia o niebezpiecz-
nej miłości i najciemniej-
szych stronach kobiecej 
duszy. Zaledwie jeden 
krok dzieli Darię od za-
kochania do małżeństwa, 
od poczucia władzy do 
zniewolenia. Najdłuższa 
droga, jaka ją czeka, droga 
przez piekło, prowadzi do 
wolności i zaakceptowa-
nia samej siebie.

Emerytowany urzęd-
nik sądowy Benjamín 
Chaparro postanawia 
opisać sprawę sprzed 

lat, która zaczęła się od 
morderstwa i gwałtu na 
młodej kobiecie. Choć 

sprawca został schwytany 
i osądzony, to jednak 

sprawiedliwości nie stało 
się zadość. Tylko Chapar-

ro wie, jak potoczyły się losy zamieszanych 
w tę historię osób...

Po latach małżeństwa 
i długotrwałych staraniach 
o dziecko, Zoe i Max  po-
stanawiają się rozstać. Zoe 
znajduje szczęście u boku 

kobiety, Max szuka po-
cieszenia w kościele. Lecz 
marzenie o dziecku trwa, 
i to, co wydawało się być 

na wyciągnięcie ręki, przeradza się w starcie 
światopoglądów i przekonań religijnych, 
w którym nie ma miejsca na sentymenty

Efekt podróży reporta-
żysty na Kołymę, koja-
rzoną z niegdysiejszymi 
łagrami, dokąd zsyłano 
tych, z którymi było nie 
po drodze komunistycz-
nej władzy. Jak teraz 
wygląda tam życie?

DZIENNIKI KOŁYMSKIE – J. Hugo-Bader WAKACJE W ITAlII – N. Pellegrino POSZUKIWANY żYWY lUB MARTWY  
– T. Clancy

MUSIMY POROZMAWIAć O KEvINIE  
– Shriver L.

CO ZROBISZ, GDY UMRĘ? – N. French

TAM GDZIE TY – J. Picoult

DRZWI DO PIEKŁA – M. Nurowska 

CESARZ NIHON-JA  
– J. Flanagan

MARTYNKA  
OPOWIADA HISTORYJKI  
O ZWIERZąTKACH

KAWA Z KARDAMONEM  
– J. Jagiełło

PRZEWODNIK PRAWDZIWYCH 
TROPICIElI. ZIMA – A. Wajrak

SEKRET JEJ OCZU – E. Sacheri OCAlENI Z XX WIEKU – M. Grynberg 

Powieść dla mi-
łośników słońca, 
włoskiego wina 
i romantycznych 
historii...

Tom Clancy powraca w naj-
lepszym stylu! Autor ukazuje 
grozę terroryzmu i zawziętą 
walkę z nim oraz  krytykuje 
amerykański establishment 
polityczny. Będzie wartka 
akcja, intryga i zgrabnie 
budowane napięcie!

Dramat rodzinny 
w najlepszym thrille-
rze psychologicznym 
ostatnich lat. Kevin, 
chłopak z zamożnej 
amerykańskiej rodziny, 
bez szczególnego 
powodu zabija dzie-
więcioro kolegów ze 
swojej szkoły i dwoje 

dorosłych. Jego matka próbuje stawić czoła 
tej dramatycznej sytuacji i jednocześnie 
odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego?

Dziesiąty tom zna-
komitej, sprzedanej 
na świecie w ponad 5 
milionach egzemplarzy, 
serii „Zwiadowcy”.
 Odkąd Horace został 
wysłany z misją na 
ziemie cesarza Nihon-
Ja, wszelki słuch po nim 
zaginął. Jego śladem 
wyruszają przyjaciele...

Odnalezione 
przypadkiem 
stare zdjęcie 
kryje wstydliwą 
rodzinna tajem-
nicę, którą pró-
buje rozwikłać 
piętnastoletnia 
Linka...

Tym razem z Adamem 
Wajrakiem – przyrod-
nikiem i dziennika-
rzem -   wyruszamy 
z misją detektywistycz-
ną , której celem będzie 
wyśledzenie mordercy 
tak okrutnego, że na 
samą myśl przechodzą 
dreszcze...

Zbiór pięciu 
ciepłych, 
niosących 
pozytywne 
wartości 
opowieści, 
do których 
pragnie się 
wracać.

Wybór i opracowanie: E. Kisiel, M. Olewińska

Świat Ellie legł 
w gruzach,gdy mąż 
zginął w wypadku 
samochodowym, a na 
siedzeniu pasażera 
znaleziono ciało 
kobiety, o której Ellie 
nigdy nie słyszała. 
Czy ich śmierć była 
tylko wypadkiem? 
Czy wysuwane przez 

Ellie oskarżenia to sposób na uchylenie 
się przed prawdą o swoim małżeństwie? 
A może czeka ją bardziej złowrogie 
odkrycie?

Biblioteka w Komorowie
ul. Kraszewskiego 3, tel. 22 758 01 84
www.biblioteka-komorow.pl

Biblioteka w Michałowicach
ul. Szkolna 15, tel. 22 723 86 00
www.biblioteka.michalowice.pl

Biblioteka w Nowej Wsi
ul. Główna 52a, tel. 22 58 28 72
www.biblioteka.michalowice.pl

Proponujemy Państwu lekturę nowości z Biblioteki w Michałowicach.
NOWOŚCI DlA DOROSŁYCH

NOWOŚCI DlA DZIECI I MŁODZIEżY

Po prostu czytaj...Akty prawne



•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 52A, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–27–93

•  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Admini-
stracyjnej Szkół z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 96, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–26–63

•  Gminna Komisja ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Michałowicach  
z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 52 A,  
05–806 Komorów 
tel. 22 758–28–22  
(dyżury w każdy czwartek  
w godz. 17.00–19.00)

•  Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 
05–806 Komorów, tel. 22 758–06–37 
ZSO i SP 
tel. 22 758–02–48 liceum 
tel. 22 758–08–95 gimnazjum

•  Zespół Szkolno–Przedszkolny 
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
ul. Główna 96, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–26–05 szkoła 
tel. 22 758–26–51 przedszkole

•  Zespół Szkół w Michałowicach 
ul. Szkolna 15, 05–816 Michałowice 
tel. 22 723–86–21 ZS 
tel. 22 723–84–58 szkoła podstawowa 
tel. 22 753–02–40 gimnazjum

•  Gminne przedszkole w Michałowicach 
ul. Szkolna 13, 05–816 Michałowice, 
tel. 22 723–83–80

•  Gminna biblioteka publiczna 
w Michałowicach 
ul. Szkolna 15, 05–816 Michałowice 
(budynek szkoły podstawowej) 
tel./fax. 22 723–86–00
Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi 
(budynek gminnego przedszkola) 
ul. Główna 52A,  
05–806 Komorów 
tel./fax. 22 758–28–72

•  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie 
ul. Kraszewskiego 3, 05–806 Komorów, 
tel. 22 758–01–84

GMiNNE jEDNOSTKi ORGANiZACYjNE

TElEfON AlARMOWY – 112

POliCjA – 997
Komisariat Policji w Regułach
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723–41–70, 22 604–65–00 
22 753–40–46 
Sekretariat tel. 22 604–65–02 
fax. 22 604–64–06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa 
22 758– 60– 81 do 85, 22 604–62–13

STRAż POżARNA – 998
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Telefon alarmowy 22 758–77–01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758–26–87, 692–773–871

POGOTOWiE ENERGETYCZNE – 991
Rejon Pruszków tel. 22 738–23–00 
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska)
tel. 22 821–52–11

POGOTOWiE GAZOWE – 992
Awarie: 22 667–30–73 do 78

STAROSTWO POWiATOWE
tel. 22 738–14–00

AWARiE SiECi KANAliZACYjNEj  
i SANiTARNEj
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodno–Ściekowej GEA–NOVA Sp. z o. o. 
05–082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38 
awarie: 697–229–002
serwis: tel. 695–380–695, 693–860–083

AWARiE SiECi WODOCiąGOWEj
ADMAR-U - miejscowości : • Granica  • Ko-
morów Osiedle– bez osiedla Ostoja • Komo-
rów Wieś• Michałowice Osiedle  – z wyłącze-
niem ulic wskazanych poniżej, obsługiwanych 
przez MPWiK • Michałowice Wieś • Nowa 
Wieś • Opacz Kolonia • Opacz Mała • Pęcice 
• Pęcice Małe • Reguły- bez części ul. St. Bo-
dycha (od ul. Regulskiej do ul. Rumiankowej) 
• Sokołów• Suchy Las 
Całodobowo tel. 501-669-790, 509-204-365, 
666-177-892

MPWiK - miejscowości : • Komorów 
Osiedle - osiedle Ostoja • Michałowice 
Osiedle – ul. Jaśminowa, ul. Żytnia, 
ul. Dębowa, ul. Rumuńska, ul. Ogrodowa, 
ul. Kwiatowa, ul. Regulska (od ul. Cichej do 
ul. Spacerowej), ul. Cicha, ul. Jesionowa, 
ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, ul. A. Mickiewicza, 

ul. Szkolna, ul. Rynkowa, ul. Słowackiego, 
ul. Partyzantów, ul. Wojska Polskiego, części 
ul. 11 Listopada (od ul. Cichej do ul. Szkolnej), 
części ul. Raszyńskiej (od ul. Jesionowej do 
ul. Szkolnej), ul. Ludowa, części ul. Parkowej 
(od ul. Polnej do ul. Klonowej), ul. Klonowa, 
ul. Sportowa oraz ul. Krótka. 
• Reguły – ul. St. Bodycha (od ul. Regulskiej 
do ul. Rumiankowej) 
Pogotowie MPWiK 784-021-226,  
22 445-62-11

OśWiETlENiE UliCZNE – Firma Cieślikowski
tel. 22 720 39 07

POGOTOWiE RATUNKOWE – 999
Nocna pomoc medyczna – 22 753 81 37
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul.Reja 1 
tel. 22 723–11–47

PRZYCHODNiE lEKARSKiE 
•  „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34

tel. 22 758–00–85
•  RES–MED. Michałowice, ul. Ludowa 7

tel. 22 753–04–04
•  Przychodnia Lekarska ZDROWIE

Komorów,ul. Turkusowa 5 
tel. 22 759–16–57 

WAżNiEjSZE TElEfONY

URZĘDU GMiNY
05–816 Michałowice, ul. Raszyńska 34 
fax.: 22 723 81 78 w.190
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Centrala:  22 723–81–78; 22 723–93–32; 22 723–93–35
• 0 lub 116 – Sekretariat Wójta 
• 101 lub 108 – Inwestycje 
• 104 lub 105 – Podatki 
• 106 – Skarbnik Gminy 
• 107 – Księgowość Budżetowa 
• 109 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
• 110 – Kierownicy Ref. Inwestycji i Gosp. Komunalnej 
• 111 – Sekretarz Gminy 
• 113 – Zamówienia Publiczne 
• 121 –Planowanie Przestrzenne 
• 123 lub 124 – Geodezja i Rolnictwo 
• 125 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:

•  Referat Spraw Obywatelskich – 22 723–87–55
•  Stanowisko ds. Kultury – 22 723–83–00
•  Planowanie Przestrzenne – 22 723–93–36
•  Geodezja i Rolnictwo – 22 723–93–37
•  Ewidencja Działalności Gospodarczej – 22 723–93–45
•  Biuro Rady Gminy – 22 723–93–38
•  Rozliczanie faktur za kanalizację – 22 758–03–07
•  Kasa 22 723–84–08 (czynna: pon 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, 

w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

Ważne  telefony …

db PRINT Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32  
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22) 755 42 11  Fax: +48 (22) 755 42 14
www.dbprint.pl                biuro@dbprint.pl

Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl
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