
Sesja Nr XXIX/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 16 maja 2017 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                           
za okres od dnia 30 marca 2017 r. do obecnej sesji. 

  
 
Wydział Inwestycji 
 

1. W dniu 21 kwietnia br. podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania 
„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach”. Zadanie będzie wykonywała firma ARBUD 
Sp. z o.o. Sp. k. z Radomia za kwotę 4.994.530,52 zł brutto, termin realizacji do 31 maja 
2019r. W dniu 26 kwietnia br. przekazano teren budowy. 
 

2.  Wyłoniono wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach 
zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach”. Zadanie będzie realizował Pan 
Włodzimierz Jabłoński, PRACOWNIA ARCHITEKTURY „ARCHATA” za kwotę 
72.000,00 złotych.  
 

3. W dniu 11 kwietnia br. podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania 
„Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51                    
w Białobrzegach”. Zadanie będzie wykonywał Pan Marek Wosztyl, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX  za kwotę 389.000,00 zł brutto, termin realizacji 
do 23 czerwca 2017r. W dniu 11 kwietnia br. przekazano teren budowy.  
 

4. Wyłoniono wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach 
zadania „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 
51 w Białobrzegach”. Zadanie będzie realizował Pan Mirosław Nędzi, Biuro Projektowo-
Audytowe „MIRNED” za kwotę 8.000,00 zł.  
 

5. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę do remontów na drogach gminnych 
wskazanych w funduszach sołeckich na 2017 rok. Remonty będą przeprowadzone w 
sołectwach: Brzeska Wola, Budy Brankowskie, Kamień, Stawiszyn, Mikówka, Okrąglik i 
będą polegały na: równaniu istniejącego podłoża, rozłożeniu dostarczonego przez wykonawcę 
kruszywa dolomitowego oraz mechanicznym zagęszczanie materiału. Zadanie będzie 
realizowała w poszczególnych sołectwach firma INSBUD Krzysztof Werens z siedzibą: 26-
800 Białobrzegi ul. Kościelna 93E za kwoty 50.726,43 złotych.  

 

6. Wszczęto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego  
i wykonawczego na zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach.                   
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W ramach zamówienia należy opracować indywidualną dokumentację projektowo-
kosztorysową (projekt budowlany i wykonawczy) zagospodarowania terenu poprzez 
utwardzenie polegające na wybudowaniu alejek na terenie cmentarza i parkingu (wraz z 3 
zjazdami publicznymi z drogi powiatowej), budowa oświetlenia parkingu i terenu cmentarza 
komunalnego. Składanie ofert wyznaczono do 12 maja br. Wpłynęło 2 oferty w kwotach od 
19.680,00 do 24.600,00zł. Trwa weryfikacja. 
 

7. Wszczęto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie usługi opracowania projektów 
budowlanych w zakresie dobudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi  
z funduszy sołeckich wskazanych na 2017 rok:  Sucha, Stawiszyn, Szczyty i Brzeźce. 
Składanie ofert wyznaczono do 12 maja br. Wpłynęły 3 oferty w kwotach od 38.745,00 zł do 
58.671,00 zł. Trwa weryfikacja. 
 

8. Wszczęto procedurę zapytania ofertowego na zakupu progów zwalniających na drogę  
gminną z funduszu sołeckiego na 2017 rok z sołectwa Brzeska Wola. Składanie ofert do 17 
maja br. 
 

9. Zakupiono karuzelę na plac zabaw we suchej z funduszu sołeckiego z firmy SOLID-MEBEL 
za kwotę 3.500,00 zł. 
 

10. W dniu 5 maja br. skierowano zaproszenie do składania ofert w ramach mechanizmu tzw. 
Białych Certyfikatów ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu 
odzyskania części uprzednio poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach 
przeprowadzonych działań energooszczędnych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 
audytu efektywności energetycznej dla następujących przedsięwzięć zmniejszających zużycie 
energii: a). kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi 
kwota brutto 3.414.817,23 złotych, b). termomodernizacja budynku Zakładu Usług 
Komunalnych w Białobrzegach przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach kwota brutto 
389.000,00 złotych oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w 
przetargu organizowanym przez Prezesa URE – przetargu na wybór przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności 
energetycznej i sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Białobrzegi świadectw efektywności 
energetycznej uzyskanych w  wyniku przetargu. Składanie ofert do 19 maja br.  
 

11. W dniu 21 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                          
i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II”. 
Dofinansowane wynosi 15.005.430,17 zł, a wartość całego zadania to aż 28.761.524,01. 
Pod względem wartości finansowej będzie to największa w historii gminy inwestycja, która 
będzie realizowana w latach 2017-2020. 64% wartości zadania pochodzi z dotacji, reszta z 
pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu planuje się budowę nowej sieci 
kanalizacji o łącznej długości 24,04 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 23,52 km oraz kanalizacji deszczowej o łącznej 
długości 0,52 km. Umowa obejmuje kilka zadań:  
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a. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu dla terenów 
inwestycyjnych objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną w Białobrzegach 

b. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach 
c. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha 
d. Budowa (modernizację) i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy                        

ul. Spacerowej. 
 

12. W dniu 26 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Mój Rynek" - przebudowa 
targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II. Przedsięwzięcie obejmuje zakresem 
zagospodarowanie wschodniej części targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej, poprzez 
budowę miejsc sprzedaży zadaszonych (5.450m2) i niezadaszonych (10.770m2) oraz 
komunikacji wraz z miejscami parkingowymi oraz odwodnienia i oświetlenia terenu. 
Wniosek aplikacyjny złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 działanie „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów”. Wartość przedsięwzięcia to 1.933.050,45zł, wnioskowane 
dofinansowanie 1.000.000,00zł. 
 

13. W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaktualizował wykaz 
programów rewitalizacyjnych z województwa mazowieckiego i umieścił w nim Lokalny 
Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi, co pozwoliło złożyć w dniu 4 maja br. wniosek 
aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja 
obszarów zmarginalizowanych. Wartość wniosku wynosi 6.729.656,61zł, z czego 
wnioskowane dofinansowanie 4.999.700.76 zł 
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  

 
14. Dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i 

Gminy Białobrzegi za 2016 r. Analiza wykazała, że 
 łączna ilość wszystkich odpadów komunalnych odebranych z gminy wyniosła 

3996,328 Mg, w tym odpady niesegregowane to 3088,030 Mg 
 łączne koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemy gospodarki 

odpadami wyniosły 1.313.176,75 zł brutto. 
Osiągnięto następujące poziomy recyklingu: 

 masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                                    
do składowania  - 0% (dopuszczalny max.45%) 

 przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : 
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła - 21,89% (dopuszczalny min 18%) 

 przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,98% (dopuszczalny min 42%). 
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15. Przygotowano i przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie z realizacji zadań    
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. 
 

16. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu kart 
inwentaryzacyjnych nieruchomości  zajętych pod drogi przeznaczonych do komunalizacji 

 położonych w miejscowości Sucha - 36 działek o łącznej powierzchni 10,78 ha 
 położonych w miejscowości Brzeska Wola - 19 działek o łącznej powierzchni 8,80 ha. 

 
17. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej o pow. 0,0900 ha, stanowiącej część działki oznaczonej nr 731/3 w 
Białobrzegach. Przetarg odbędzie się 24 maja br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Białobrzegach. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego - 2.700,00 zł 
netto. 

18. W dniu 28.04.2017 r. odbyło się spotkanie właścicieli działek położonych w 
Białobrzegach przy ulicy Krakowskiej, za osiedlem Mikowska w sprawie scalenia i podziału 
przedmiotowych działek. 
 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

 

19. Zakończono prace związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem 
przeprowadzono 105 postępowań na podstawie złożonych przez producentów rolnych  
wniosków. Pozytywnie zostały rozpatrzone wszystkie wnioski, a kwota zwrotu ogółem 
wyniosła: 44.169,32 zł. Wypłaty środków  na podstawie wydanych decyzji dokonano w dniu 
27.04.2017 r. 
 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 

20. Przekazano dotacje niepublicznym placówkom, funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi: 

 Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – za miesiąc kwiecień 2017 r. w kwocie:                  
27.142,89 zł.; 

 Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc kwiecień 2017 r. w kwocie: 
23.404,36 zł. 

21. Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi podpisał umowę z Mazowieckim Kuratorem Oświaty 
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”. 
Przyznana kwota dofinansowania: 28.000,00 zł; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach: 12.000,00 zł. 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej: 4.000,00 zł. 
 Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach: 12.000,00 zł. 
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22. Sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury  w Radomiu 
dane w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. 
 

23. Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi podpisał z Wojewodą Mazowieckim Porozumienie  
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki                 
i zapewnienie ich funkcjonowania, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.  
Przyznana kwota dotacji na tworzenie miejsc:  191.940,00 zł;   
Przyznana kwota dotacji na funkcjonowanie miejsc: 6.000,00 zł; 
 

24. Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty, UMiG                    
w Białobrzegach wystąpił  o zwrot kosztów dotacji wypłaconej na dzieci, uczęszczające                   
do Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”, które nie są mieszkańcami gminy dotującej. 
Łączna kwota obciążająca gminy za okres I - IV 2017 r.: 29.270,51 zł. 
 

25. Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty, UMiG  w 
Białobrzegach wystąpiła  o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, które nie są 
mieszkańcami Gminy Białobrzegi a uczęszczają do publicznych przedszkoli, prowadzonych 
przez Gminę Białobrzegi. Łączna kwota obciążająca gminy za okres I - IV 2017 r.: 9.066,64 
zł. 
 

26. Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi podpisał z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, 
działającym na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Mazowieckiego, umowę w sprawie 
wysokości i trybu przekazywania gminie Białobrzegi środków na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r. oraz ich 
rozliczania. Złożono wniosek w sprawie przekazania środków na kwotę 8.081,00 zł. 
 

27. Powołano Komisję oraz rozstrzygnięto konkurs na wybór operatora realizacji zadań 
publicznych w 2017 roku w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. (REGRANTING); 
w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dotację w kwocie 5 000 zł 
przyznano „Koalicji dla Młodych” Funduszowi Lokalnemu Ziemi Białobrzeskiej. 
 

28. Przygotowano, zamieszczono ogłoszenie konkursowe oraz rozstrzygnięto konkurs na 
wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku w zakresie przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym; zadanie pn.”Organizacja wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień”; w wyniku przeprowadzonego 
postępowania konkursowego dotacje przyznano Kołu Przyjaciół Harcerstwa w kwocie 10 780 
zł i Katolickiemu Stowarzyszeniu „Serca dla Serc” w Jasionnej w kwocie 5 600 zł . 
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Zakład Usług Komunalnych  
 

29. Trwają bieżące naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi. Wykorzystywany 
materiał: szlaka, kruszywo, gruz. 
 

30. Ogłoszono zapytanie ofertowe na równanie nieutwardzonych placów i nawierzchni dróg 
gminnych na terenie Gminy Białobrzegi. 
 

31. Ogłoszono zapytanie ofertowe na remonty cząstkowe dróg gminnych.  
 

32. Zakupiono 2 zamiatarki spalinowe do zamiatania ulic, chodników i placów. Zamówienie 
zostało zrealizowane przez firmę:  Tech-Park Husqvarna ul. Kościelna 109, 26-800 
Białobrzegi. Koszt 2 szt. to 7.500,00 zł/brutto. 
 

33. Zakupiono flagi z herbem Gminy, które posłużą do dekoracji miasta. Zamówienie zostało 
zrealizowane przez firmę: Studio Reklamy Michał Wolczyk, ul. Brzozowa 1A, 26-800 
Białobrzegi. Koszt: 3.936,00 zł/brutto. 
 

34. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, 
chodników, obcinaniu gałęzi i pielęgnacji terenów zielonych. 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 

35. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że od miesiąca 
lipca br. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych z programu „ 500 + 
„. W obecnym okresie zasiłkowym z programu korzysta  880 rodzin, świadczenia wypłacane 
są dla 1 343 dzieci , miesięczna kwota wypłaty to 666 tys. złotych , natomiast ze świadczeń 
rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 639 rodzin, 
miesięczna kwota świadczeń 290 tys. złotych.   
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
 

36. 7 kwietnia w sali plastycznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach 
odbyły się warsztaty wielkanocne. Podczas zajęć dzieci z każdej grupy wspólnie (dziecko – 
rodzic – nauczyciel) wykonały prace o tematyce wielkanocnej z materiałów plastycznych. 
Rodzice i dzieci wykazali się dużą kreatywnością i inwencją twórczą. W przyjaznej 
atmosferze czas upłynął bardzo szybko i niesamowicie twórczo.  
 

37. 19 kwietnia odbył się wernisaż prac plastycznych pt. „Moja kartka świąteczna”. Komisja 
konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: 
przedszkola/klasy „0”, klasy I-III oraz klasy IV-VI. Całość prac można było obejrzeć                      
w Białobrzeskiej Galerii Sztuki, która mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury                  
w Białobrzegach. 
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38. 27 kwietnia w sali tanecznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach odbył 

się X Białobrzeski Przegląd Teatralny. Swoje spektakle zaprezentowało siedem zespołów 
teatralnych w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola/klasy „0” oraz klasy I-III. 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach 
organizowanych przez naszą placówkę.  
 
 

39. 28 kwietnia  złożony został projekt do Instytutu Książki pt. „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2017.” na zakup laptopów do czytelni biblioteki na kwotę 13200 zł 
 

40. 5 maja w Białobrzeskiej Galerii Sztuki mieszczącej się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Białobrzegach odbył się wernisaż wystawy fotografii białobrzeżanina 
Włodzimierza Krupczaka pt. „Migawka życia”. Wystawa otworzyła cykl imprez, które 
wchodzą w bogaty program „Majowych Dni Białobrzegów 2017”. Na ponad 160 zdjęciach 
formatu A4 zaprezentowano fotografie Włodzimierza Krupczaka, na których autor utrwalił 
mieszkańców Białobrzegów, którym w tle towarzyszy nieodłączny wizerunek miasta. 
Wystawę można oglądać do 2 czerwca. 
 

41. 8- 12 maja odbyły się Obchody Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka. Oczywiście! 
2017 zorganizowano po raz 10 Czytanie pod chmurką. W wydarzeniu wzięły udział 
zaproszone osoby:  burmistrz Adam Bolek, zastępca burmistrza Mieczysław Danielewicz, 
sekretarz starostwa powiatowego Piotr Kacprzak, naczelnik Zbigniew Sobczak, naczelnik 
Wiesława Sroka, ks. Grzegorz Opiela, promując czytelnictwo czytali legendy i podania 
polskie przedszkolakom i uczniom z PP nr 1 , PP nr 2, NP. Promyczek, PSP w B-gach oraz 
PSP w Suchej.  
 

42. 8-12 maja Obchody Tygodnia Bibliotek w fili bibliotecznej w Suchej. Zajęcia biblioteczne 
zorganizowane wspólnie z biblioteką szkolną PSP w Suchej: czytanie, kalambury, zakładka 
do książki. 
 

43. 8-12 maja Obchody Tygodnia Bibliotek w fili bibliotecznej na Szczytach.                          
Zajęcia biblioteczne takie jak: głośne czytanie i wykonanie zakładki do książki.  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 

44. Zorganizowano: 
 11 kwietnia we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach, 

prelekcję dla rodziców nt. Cyberprzemocy. 
 w dniach 8-13 maja obóz sportowy w Ośrodku Bęsia na Mazurach dla 60 

uczniów oddziałów sportowych,  
 12 maja rajd rowerowy, na podsumowanie działań innowacji pedagogicznej 

„Na tropie Tik w edukacji”, którego honorowym gościem i przewodnikiem był 
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Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi - Pan Adam Bolek - autor Przewodnika 
turystycznego „Powiał Białobrzeski”. 
 

45. Uczestniczono: 
  7 kwietnia w FINALE WOJEWÓDZKIM XVII edycji Turnieju „Z Podwórka                    

na Stadion o Puchar Tymbarku”. Po pokonaniu rywali awansowaliśmy                               
do ćwierćfinału. 

 25 kwietnia w Eliminacjach Powiatowych XIX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” - 4 
uczennice otrzymały nagrody w postaci wycieczki do Spały,  

 9 maja odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – nasza reprezentacja zajęła II miejsce               
w powiecie, 

 11 maja nasza uczennica reprezentowała szkołę w Ogólnopolskim Konkursie  
Recytatorskim w ramach Koncertu Laureatów XXXIV Małego Konkursu 
Recytatorskiego w Radomiu, 

 w dniach 8-12 maja w obchodach Tygodnia Bibliotek Publicznych, w tym 
roku pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. Uczniowie słuchali tekstów 
legend i podań polskich czytanych przez przedstawicieli władz gminy i 
powiatu. 

 14 maja – 226 uczniów wystartowało w II edycji Biegu Pilicy – 5 uczniów 
zajęło od I do III miejsca w swojej kategorii wiekowej, 
 

46. Otrzymaliśmy: 
 Wyniki Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2017” – 5 

uczniów otrzymało wyróżnienia, 
 Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Olimpus”  - 12 uczniów 

otrzymało wysokie noty, są to przedziały od 14 do 23 miejsca w kraju w 
swoich kategoriach wiekowych. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sesji w dniu 30 marca 2017 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały                        
w sprawie: 
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                      

i Gminy Białobrzegi. 
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017. 
3) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej                                     

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                             
w Warszawie. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej                                      
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                
w Warszawie. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Białobrzegi w 2017 r. 

6) Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów                   
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                                
w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Białobrzegi. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określania 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Białobrzegi. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIV/196/2016 Rady 
Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi. 

 
Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie                           

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu i Wojewodzie 
Mazowieckiemu - celem sprawdzenia   ich zgodności  z prawem w trybie nadzoru,  a także                         
do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i  podmiotów - do realizacji  i stosowania. 


