
Sesja Nr XXX/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 29 czerwca 2017 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                           
za okres od dnia 16 maja 2017 r. do obecnej sesji. 

  
 
Wydział Inwestycji 
 

1. Ruszyły roboty budowlane związane z realizacją zadania „Budowa pełnowymiarowej hali 
sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Białobrzegach”. Zadanie wykonuje firma ARBUD Sp. z o.o. Sp. k. z Radomia za kwotę 
4.994.530,52 zł brutto, termin realizacji do 31 maja 2019r.  
 

2. Trwają zaawansowane prace związane z termomodernizacją budynku Zakładu Usług 
Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach. Zadanie wykonuje Pan Marek 
Wosztyl, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX  za kwotę 
389.000,00. 
 

3. Zakończono remonty na drogach gminnych w sołectwach: Brzeska Wola, Budy Brankowskie, 
Kamień, Stawiszyn, Mikówka, Okrąglik. Wyrównano istniejące podłoże, rozłożono kruszywo 
dolomitowe oraz mechanicznie zagęszczono materiał. Zadanie wykonała firma INSBUD 
Krzysztof Werens z siedzibą: 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 93E za kwotę 50.726,43 
złotych.  
 

4. Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach.                   
W ramach zamówienia opracowana zostanie indywidualna dokumentacja 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. Projekt wykona Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski za kwotę 19.680,00 zł.  

 

5. Podpisano umowę na wykonanie projektów budowlanych w zakresie dobudowy oświetlenia 
drogowego na terenie gminy Białobrzegi z funduszy sołeckich wskazanych na 2017 rok: 
Stawiszyn, Szczyty.  Zadanie wykona Pan Piotr Kierszniewski firma EKODOM z siedzibą: 
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3 za kwotę 11.470,00 zł.  

 

6. Podpisano umowę na tzw. Białe Certyfikaty - odzyskanie części uprzednio poniesionych 
nakładów inwestycyjnych w ramach przeprowadzonych działań energooszczędnych. Zadanie 
wykonuje AE TERMO  - Zbigniew Michnowski , ul. Krakowska 125 B, 26-110 Skarżysko-
Kamienna  za kwotę 22.140,00 zł. Termin realizacji do 20 grudnia 2017 r.  
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7. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Białobrzegi w 2017 roku dla zadań:  
1). Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej w Suchej  
2). Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej  
3). Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej w Suchej 
4). Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej w Suchej 
Składanie ofert do 6 lipca 2017r. do godziny 09:30.  
 

8. Ogłoszono postepowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających                                   
na przebudowie dróg i ulic na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku. Zakres robót składa się                           
z dwóch część: 
1). Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów - Brzeska Wola gm. Białobrzegi  
2). Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach – etap III 
 Składanie ofert do 7 lipca 2017r. do godziny 09:30.  
 

9. Wszczęto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie dostawy wraz z montażem 
wyposażenia kuchennego do Publicznego Przedszkola nr 2 im Kubusia Puchatka                            
w Białobrzegach, termin składania ofert upłynął 13 czerwca br. Do zapytania wpłynęło 8 ofert 
w przedziale cenowym od 37.865,17 zł do 62.035,97 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.  
 

10. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym na remont kuchni w Publicznym Przedszkolu               
nr 2 im Kubusia Puchatka w Białobrzegach uzyskano ofertę z firmy „DOMEKS” Grzegorz 
Przygodzki na kwotę 140.220,00 zł 
 
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  

 
11. W dniu 25 maja z Powiatowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym                     

w Białobrzegach podpisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się w rzece 
Pilicy. Wartość umowy – 25.000,00 zł. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne będzie od 
1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 11.00 do 19.00. 
 

12.  W dniach od 8 do 30  czerwca wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi obejmującego działki od 
1243/150 do 1243/170 (tereny objęte Podstrefą Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej). Uwagi do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca. W trakcie 
wyłożenia projektu planu, na dzień 20 czerwca, wyznaczony został termin dyskusji publicznej 
nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Ze względu na brak zainteresowania wyłożonym 
do wglądu projektem planu dyskusji nie przeprowadzono. 
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13.  24 maja przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę 
nieruchomości gruntowej o pow. 900 mkw. stanowiącej część działki oznaczonej nr 731/3 w 
Białobrzegach (część Targowicy). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie 
przystąpił do przetargu. 
 

14. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu kart 
inwentaryzacyjnych nieruchomości   przeznaczonych do komunalizacji: 
- zajętych pod drogi, położonych w miejscowości Kamień - 7 działek o łącznej powierzchni 
0,8234 ha, 
- stanowiących mienie gromadzkie położonych w miejscowości Kamień – 2 działki o łącznej 
powierzchni 0,8200 ha 
 

15. Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 231 z dnia 25.05.2017 r. została powołana 
komisja do szacowania strat w gospodarstwach rolnych,  spowodowanych przymrozkami 
wiosennymi. W dniach 29.05.2017 r. - 09.06.2017 r. komisja wykonała prace terenowe w 40 
gospodarstwach rolnych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji celem 
przekazania do wojewody. 
 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 

16. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem ofert, złożonych poza konkursem w trybie  art. 
19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                   
i o wolontariacie na realizację w 2017 r. zadań publicznych przekazano dotacje: 

a. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  - Miejskiemu 
Klubowi Sportowemu Pilica Białobrzegi  w kwocie 1 800,00 zł na jednodniowy 
wyjazd dzieci i młodzieży na mecz piłkarski do Radomia - zadanie pn. „Dzień dziecka 
z Pilicą”; 

b. w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - Okręgowi 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu Koło nr 1 w Białobrzegach w kwocie 
500,00 zł na jednodniowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - „O Złota 
Rybkę” 2017; 

c. w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  - 
Białobrzeskiemu Towarzystwu Kulturalnemu w kwocie 3 000,00 zł na 
zorganizowanie 3 dniowych pokazów lotów balonem podczas Majowych Dni 
Białobrzegów - zadanie pn. „III Białobrzeska Fiesta Balonowa”; 

d. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  - Okręgowi 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu Koło nr 19 w Białobrzegach w kwocie 
500,00 zł na jednodniowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - „Wakacje z 
wędką” 2017; 
 

17. Przygotowano i zamieszczono ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na 
realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. w kwocie 9 000 zł. 
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18. Na podstawie zarządzenia nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 9 maja 
2017 r. przeprowadzono, w dniach 17-19 maja, kontrolę efektywności i jakości wykonania 
zadania publicznego oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych 
na realizację zadania w 2016 roku Stowarzyszeniu - Koło Przyjaciół Harcerstwa                             
w Białobrzegach. Sporządzono protokół pokontrolny.  
 

19. Sporządzono i przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
za 2016 rok w gminie Białobrzegi. 

 

20. W wyniku zakończenia procedury konkursowej w dniu 21 czerwca 2017 r.                                 
na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka                         
w Białobrzegach została wybrana Pani Anna Siurnik zamieszkała w Białobrzegach. 

 

21. Na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                         
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) przekazano dotacje niepublicznym placówkom, 
funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi za miesiąc czerwiec 2017: 

- Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – w kwocie: 26.991,30 zł.; 
- Niepubliczne Przedszkole „PRMYCZEK”- w kwocie: 25.188,32 zł.  
 

22. Gmina Białobrzegi złożyła do Kuratorium Oświaty w Warszawie 
 wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych                                       
i gimnazjalnych na kwotę: 152.998,25 zł. 

 wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu – 
„Bezpieczna+”.  

Wnioskowana kwota: 40.056,00 zł. 
Finansowy wkład własny: 10.014,00 zł. 
Koszt całkowity: 50.070,00 zł.  
 

23. Dofinansowano pracodawcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie gminy 
Białobrzegi koszty kształcenia pracownika młodocianego na kwotę 8.081,00 zł. 
 
Zakład Usług Komunalnych  
 

24. Zakończono równanie oraz wałowanie nieutwardzonych placów i nawierzchni dróg 
gminnych. Koszt zadania 29.700,00 zł/brutto. Wykonawcą robót był Pan Wojciech Iwański 
ul. Piastowska 20/16 , 26-600 Radom.  
 

25. Zamówiono kosze uliczne oraz ławki. Dostawcą jest firma DOL-ek ul. Sióstr Służebniczek 
17, 33-100 Tarnów. Koszt zadania 8.720,70 zł/brutto. 
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26. Wykonano remont drogi w miejscowości Mikówka. Zakres prac obejmował 
wykorytowanie, wywiezienie urobku, nawiezienie i rozplantowanie kruszywa betonowego 
oraz zagęszczenie terenu. Wykonawcą robót była firma INSBUD Krzysztof Werens ul. 
Kościelna 93E, 26-800 Białobrzegi. Koszt zadania 19.065,64 zł/brutto. 
 

27. Wykonano remont drogi gminnej Pohulanka-Szczyty. Wykonawcą robót był Pan Sławomir 
Dawiczewski, ul. Kościelna 98, 26-800 Białobrzegi. Koszt zadania 6.000,00 zł/brutto. 
 

28. Wyrównano drogę za budynkiem KRUS. Zakres prac obejmował nawiezienie kruszywa, 
budowę studni chłonnej, wyrównanie i zagęszczenie terenu. Wykonawcą robót była firma 
INSBUD Krzysztof Werens ul. Kościelna 93E, 26-800 Białobrzegi. Koszt zadania 4.907,75 
zł/brutto. 
 

29. Trwają intensywne prace na terenach nadpilicznych: sprzątanie, koszenie, zamiatanie, 
montaż parasoli oraz przebieralni na plaży – przygotowanie terenu do sezonu.  
 

30. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, 
chodników, pielęgnacji terenów zielonych. 
 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 

31. W filii bibliotecznej w Suchej 19 maja 2017 r. ogłoszone zostały wyniki konkursów 
plastycznych organizowanych w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Konkurs "Moja 
zakładka do książki" skierowany był do uczniów klas I-III. Laureatem konkursu został Wiktor 
Mróz z kl. III b. Laureatem konkursu została Aleksandra Świąder z kl. VI, wyróżnienie 
otrzymał Adam Skrzypczyński z kl. VI. Konkurs prowadziła Kamila Falkowska. 
 

32. Od 26 do 28 maja 2017 r. na Stadionie Miejskim im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach 
odbył się piknik rodzinny w ramach XIX Majowych Dni Białobrzegów. Już w  piątek 26 maja 
o godzinie 17.00 na placu przy stadionie rozpoczęła się impreza pod nazwą TAXI Drift, którą 
udało się zorganizować dzięki pomocy kolegów z Family Drift Jedlińsk. Dwa kolejne 
obfitowały w różne atrakcje, a gwiazdą tegorocznych MDB 2017 była Beata Kozidrak                     
z zespołem BAJM. 
 

33. Blisko 1,5 tysiąca uczestników z całej Polski wzięło udział w  Mistrzostwach Polski w 
tańcu w kategoriach Show Dance, Show Belly Dance (taniec brzucha), Tap Dance oraz 
Produkcje, które odbyły się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w hali sportowej w Białobrzegach. 
W 47 kategoriach licznie zgromadzona białobrzeska publiczność podziwiała i żywiołowo 
dopingowała występy solistów, solistek, duetów, grup, formacji oraz produkcji. Ucztą dla 
zmysłów była sobotnia  Gala, podczas której zaprezentowały się najlepsi tancerze oraz dwa 
zespoły z białobrzeskiego MGOK-u. 
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34. Uczniowie klas 1-3 po opieką p. Król i p. Kopeć Publicznej Szkoły Podstawowej                          
w Bobrku odwiedzili Bibliotekę Publiczną MGOK. Dzieci poznały miejsce powstawania 
Białobrzeskiej Gazety, zwiedziły wystawę „Migawka życia” Włodzimierza Krupczaka                      
i poznały Białobrzeską Galerię Sztuki.  
 

35. Wernisaż prac plastycznych powstałych na zajęciach w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Białobrzegach. W tym roku przedstawienie prac dzieci miało miejsce w czasie 
trwania Festiwalu Tańca w dniach 2-4 czerwca. Chętni mogli obejrzeć obrazy naszych 
uczniów na głównym holu Hali Sportowej.  
 

36. W MGOK zorganizowano akcję wakacyjną „Barwy Lata”, na którą zaproszono dzieci                    
w wieku szkolnym szkoły podstawowej 8-13 lat na dwutygodniową kolonię. Zapisano                           
na zajęcia 50 osób. Uczestnicy zajęć rozpoczynają przygodę 26.06.2017 i kończą 07.07.2017. 
 

37. Zajęcia z głośnego czytania z uczniami PSP im KEN w Białobrzegach odbywały się od 
marca 2017 r. do 14 czerwca. Czytaliśmy książkę „Klementyna lubi kolor czerwony”                        
K. Boglar z uczniami klasy III E p. Małgorzaty Skrzypczyńskiej. Na ostatnich zajęciach 
dzieci wykonały ilustracje do książki. Przedwakacyjne czytanki w oddziale dla dzieci 
"Wakacje Mikołajka" Sempe, czytaliśmy z p. Elwirę Woźną z uczniami PSP im. KEN. 
Zajęcia prowadziła Wioleta Kozakiewicz. 
 

38. Wręczenie dyplomów, słodkości oraz wielkie grillowanie - tak uczestnicy zajęć 
artystycznych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach podsumowali Rok 
Artystyczny 2016/2017. Spotkanie odbyło się w czwartek 22 czerwca 2017 r. przed 
budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. Wszystkich 
zgromadzonych gości przywitał p. Zygmunt Andrzej Łukomski – dyrektor MGOK,                    
który podziękował zarówno wszystkim wychowankom naszej placówki jak i instruktorom                        
za aktywność i współpracę w mijającym roku artystycznym. Następnie głos zabrał burmistrz 
Adam Bolek, który podziękował dzieciom, rodzicom oraz instruktorom za całoroczną 
wytrwałość.  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 

39. Podsumowano:  
 pracę w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 
 działania realizowane w ramach innowacji pedagogicznych: 

1. Rozważnie, bezpiecznie i zdrowo 
2. Ciekawi świata 
3. Na tropie TIK w edukacji. 

 
40. Przeprowadzono pogadanki i instruktaże z udziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, na temat zachowania bezpieczeństwa 
w czasie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku nad wodą. 
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41. Zorganizowano:  
 we współpracy z Komendą  Powiatową Policji egzamin umiejętności praktycznych                

na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych i tym którzy zdali wręczono 
dokumenty. 

 obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, było to święto w różnych językach 
połączone z rozgrywkami sportowymi oraz kształtowaniem zdrowych nawyków 
żywieniowych – pozyskano na ten dzień słodycze z firmy Ferrero – Roche. 
 

42. Rozpoczęto: 
 realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w ramach którego 

pozyskano na zakup lektur i książek do biblioteki szkolnej - 12 000 zł. 
 działania w ramach projektu „Promujemy czytanie”, którego organizatorami                           

są Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteka 
Pedagogiczna w Radomiu. 

 przygotowania do III Festyn pod hasłem „Nasza szkoła jest wesoła”, który odbędzie 
się w dniu 17 września 2017 roku na który serdecznie wszystkich już dziś zapraszamy. 

 prace remontowe w ramach przystosowania szatni szkolnej w budynku przy ulicy 
Reymonta na potrzeby uczniów klas VI i VII (zamówione zostały szafki dla uczniów 
klas VII – zakup w 50% współfinansowany przez Radę Rodziców). 
 

43. Przygotowano do druku i publikacji na szkolnej stronie internetowej – wydanie                              
V rocznika Gazetki Szkolnej 2016/2017  – jest to podsumowanie pracy szkoły w kolejnym 
roku, serdecznie zapraszamy do lektury. 
 
Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach  
 
 

44. W Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach trwają prace 
wykończeniowe w dobudowanych salach. Ukończono układanie płytek w łazienkach, trwa 
malowanie sal. Kontynuowane są prace mające na celu przywrócenie używalności placu 
zabaw po wymianie sieci ciepłowniczej. 
 

45. W okresie sprawozdawczym starsze dzieci wzięły udział w wycieczce do Warszawy, 
zakładu fotograficznego oraz Wodociągów. W trzech grupach odbyły się uroczystości z 
okazji Dnia Matki i Ojca oraz w dwóch uroczystości Pożegnania Przedszkola. 
Odbył się XIX Festyn Rodzinny ,,W magicznym ogrodzie”. 

 

46. W przedszkolu realizowany jest projekt  w ramach Fundacji PZU pt. ,,Dni przyjaźni                      
z książką”. 
 

47.  Trwają prace przygotowawcze do przebudowy kuchni, zmywalni oraz części 
administracyjnej przedszkola. 
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48. Przedszkole pełni w sierpniu dyżur wakacyjny, na który zgłosiło się 81 dzieci. 
 
 
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach  
 

35. 30 maja w przedszkolu odbył się  Gminny Konkurs Piosenki pt.: „Raz na ludowo”, którego 
celem była popularyzacja regionalnych piosenek ludowych, prezentacja twórczości 
artystycznej dzieci, rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu oraz integracja środowisk 
przedszkolnych. W konkursie wzięło udział cztery przedszkola z terenu gminy Białobrzegi. 
Poziom konkursu przerósł oczekiwania organizatorów, ponieważ dzieci zaprezentowały                      
nie tylko umiejętności wokalne, ale także przepiękne, barwne stroje ludowe. Jury nagrodziło 
20 dzieci. 

36. PP nr 1 im. Jasia i Małgosi wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Echo Dnia – 
,,Przedszkolaki 2017”. W wyborach na najsympatyczniejsze grupy przedszkolaków                              
w powiecie białobrzeskim, zwycięzcami okazały się dzieci z grupy III i V z przedszkola 
Jasia  i Małgosi. Dzięki wygranej w konkursie dzieci odbyły dwie darmowe wycieczki:                  
do Centrum Zabaw Hula Park w Radomiu oraz do "Galaktyki Uśmiechu" w Warce. 
Dodatkowo każde dziecko otrzymało zaproszenie wraz z opiekunem do Jura Parku                          
w Bałtowie, a przedszkole - talon na wskazany mebel z Salonu Meblowego Meblomax                     
w Radomiu. 

37. W niedzielę 11 czerwca już po raz szesnasty na terenie przedszkola odbył się Festyn 
Rodzinny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców gminy. Dzięki miłej integracji                                   
i ogromnemu zaangażowaniu rodziców, sponsorów i partnerów przedszkole wzbogaci się                        
o nowe interaktywne pomoce dydaktyczne dla dzieci. 

38. Dzięki współpracy z Klubem Sportowym ,,Pilica” od września 2017 przedszkole będzie 
realizowało projekt pt. „Rosnę zdrowo na sportowo” z Działaj Lokalnie „Koalicja Dla 
Młodych” . Koszt całkowity projektu wynosi 5 100,00 zł, kwota dotacji 3 000,00 zł.                               
W ramach projektu odbędą się m.in. spotkania ze sportowcami, międzyprzedszkolne mecze 
piłki nożnej rodziców i dzieci, tance cheerliderek, w przerwach meczy, oglądanie meczy                            
i treningów klubu ,,Pilica” i inne atrakcje. Dzięki projektowi przedszkole zakupi nowe 
przybory do ćwiczeń  i stroje sportowe dla dzieci.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sesji w dniu 16 maja 2017 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały                        
w sprawie: 
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
2) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017. 
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej                     

na czas oznaczony do 3 lat. 
4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych                        
na terenie Gminy Białobrzegi przez osoby prawne inne niż Gmina Białobrzegi                     



 9

i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania                        
i wykorzystywania. 

5) utworzenia Publicznego Żłobka "KRASNAL" w Białobrzegach. 
6) ustalenia statutu Publicznego Żłobka „Krasnal”  w Białobrzegach. 
7) zmiany uchwały  Nr XVIII/154/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                     

29 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych Gminy Białobrzegi zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

8) ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania                    
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi. 

9) zmiany Uchwały nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                   
28 listopada 2016 roku  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok; 

10) zmiany Uchwały nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 
2015 roku  w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji 
celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych. 

11) zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników                           
za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym.  
 
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. 


