
Sesja Nr XXXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 28 grudnia 2017 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 28 listopada 2017 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1. Zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów - 

Brzeska Wola gm. Białobrzegi”. Wartość przebudowy drogi wynosi 169.033,16 zł brutto. 
 

2. Podpisano umowę z ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia na realizację zadania 
„Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach – etap III ”. Termin umowny określono na 
15 grudnia. Wartość umowy wynosi 418.586,77 zł brutto. 

 
3. W dniu 19 grudnia br. odbyło się otwarcie ofert na realizację części projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” 
polegającej na: 

 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu za ulicą 
Polną w Białobrzegach 

 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Suchej; 
w ramach unijnego projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura                
i Środowisko 2014-2020. 
W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert, na cześć: 1). wpłynęły 4 oferty, 2). 
wpłynęły 2 oferty. Trwa weryfikacja ofert.  
 

4. W dniu 6 grudnia br. podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej dla jednostek 
organizacyjnych gminy w 2018 roku z firmą Barton Energia Sp. z o.o.   
 

5. 11 grudnia br. podpisano umowę z firmą Ergo Ekologia Sp. z o.o. na usługę konserwacji 
instalacji solarnych wykonanych w ramach projektu „Słoneczna energia dla gminy 
Białobrzegi” na 2018 rok. 

 
6. Rozpoczęły się prace związane z remontem pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego. 

Remont przeprowadza Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska na kwotę 55.000,00 zł. 
 

7. Zakończono realizację zadania związanego z dobudową oświetlenia na ul. Kasztanowej               
na kwotę 295.557,82 zł. 

 
8. W ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok zrealizowano: 

- zakupiono wyposażenie kuchenne dla sołectwa Szczyty,  
- wykonano spowalniacz dla sołectwa Sucha, 

  - wykonano spowalniacz dla sołectwa Brzeska Wola.    
 

9. Trwają zaawansowane prace nad ogłoszeniem przetargów na realizację następujących 
przedsięwzięć wieloletnich: 

- przebudowa (rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”, 
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- przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej w ramach projektu „Mój 
Rynek”, 
- dalsza modernizacja stadionu i przystosowanie obiektu do szerszego wykorzystania 
w ramach projektu „Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza 
sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim  w Białobrzegach”. 
 

10. Gmina Białobrzegi będzie uczestniczyć w modernizacji budynku Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Białobrzegach i przekaże środki finansowe w wysokości 17,1 % wkładu 
własnego. Starostwo Powiatowe pozyskało na tę inwestycję 1 721 460,41 zł. Umowa na 
dofinasowanie unijne  tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. została podpisana w białobrzeskim 
ZOZ-ie w dniu 20 grudnia br. w obecności Rafała Rajkowskiego – wicemarszałka 
województwa mazowieckiego, Andrzeja Oziębło  - starosty białobrzeskiego, Ireneusza 
Gumowskiego – wicestarosty i Adama Bolka – burmistrza Białobrzegów. Całkowity koszt 
inwestycji szacowany jest na kwotę ponad 3 mln zł, a wkład własny gminy będzie wynosił 
219 tys. zł. Projekt zakłada m.in.: wykonanie nowego dachu, wymianę okien i drzwi, 
instalacji wewnętrznych w tym centralnego ogrzewania. Ośrodek zdrowia wyposażony 
zostanie ponadto w nowoczesne i ekologiczne technologie jak np. pompy ciepła, 
fotowoltaika, instalacje solarne. Dzięki tym zmianom poprawią się o ponad 50% parametry 
energetyczne budynku, a wnętrze i elewacja zewnętrzna zyskają całkowicie nowy wygląd        
i funkcjonalność.   
 

11. 6 grudnia burmistrz odbył spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Warszawie, na którym poruszane były między innymi następujące tematy: 
- budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rzemieślniczej i Kościelnej 
- możliwości budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej                            
i Żeromskiego 
- budowy II etapu ścieżki rowerowej od osiedla Borki w kierunku zachodnim 
- dokończenia budowy barierek wygradzających ścieżkę rowerową na ulicy Spacerowej 
- Oświetlenia węzła drogowego Białobrzegi Południe na trasie S7. 
 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
12. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe dot. prowadzenia w 2018r. monitoringu 

zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sucha. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego                  
Sp. z o. o. ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny za cenę 4.464,90 zł brutto (3.630,00 zł netto).   
 

13. Dnia 02.01.2018r. zaplanowano termin aktu notarialnego  w sprawie zawartego 
porozumienia o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PGE S. A. z siedzibą w 
Lublinie dla istniejącej stacji transformatorowej o pow. 30 m2 znajdującej się na dz. nr: 
1396/18 położonej w Białobrzegach oraz polegającą na poprowadzeniu przez w/w 
nieruchomość przyłącza kablowego niskiego napięcie o długości 10 m.  
 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   
 

14. Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) Gmina 
Białobrzegi otrzymała od Wojewody Mazowieckiego dotację celową na wyposażenie 
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gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną; otrzymano 
wnioskowane dofinansowanie w kwocie 20 100 zł. 
 

15. Podpisano umowę pomiędzy Gmina Białobrzegi a Narodowym Funduszem Zdrowia                   
w Warszawie Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim o dofinansowanie samorządowego  
programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych 
przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 
2015-2018”  w wysokości maksymalnej 5 600 zł. 

16. Rozliczono dotacje celowe przyznane przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 
organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku                   
na terenie miasta i gminy Białobrzegi. 

 
Wydział Finansowo-Budżetowy i Wydział Podatków i Opłat Lokalnych  

 
17. Od 2 stycznia w Urzędzie będzie możliwość płatności bezgotówkowych przy użyciu karty                  

lub telefonu. Dzięki tej formie płatności będzie można zapłacić podatki i opłaty lokalne 
(w tym opłatę skarbową za czynności wykonywane w innych Urzędach na ternie gminy).  

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach  

 
18. Trwają prace przy realizacji  zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej  

oś  Nowiny w Białobrzegach etap II.  Wykonawcą jest firma INSBUD Krzysztof Werens 
ul. Kościelna 93 E, 26-800 Białobrzegi. Zadanie realizowane jest ze środków własnych 
zakładu. 
 

19. Zakończono prace przy realizacji zadania  p.n. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz                    
z przyłączami w ul. Kościelnej (odnoga boczna) w Białobrzegach. Odbiór końcowy 
nastąpił w dniu 13.12.2017 r. Wartość robót wyniosła 96 806,80 zł. netto.Wykonawcą 
zadania była firma INSBUD Krzysztof Werens z siedzibą  ul. Kościelna 93 E, 26-800 
Białobrzegi. Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu. 
 

20. W dniu 19.12.2017 r dokonano komisyjnego  otwarcia ofert, na wykonanie zadania  P.n. ,, 
Budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej 
gmina  Białobrzegi.  wpłyneła jedna oferta firmy P.P.U Wimar- Waldemar Markowski, 
26-806 Błotnica, Stary Kobylnik 19 na kwotę 276 282,24 zł netto z terminem wykonania 
do 30.06.2018 r. Trwa procedura sprawdzania ofert pod względem formalnym. 
 

21. 4. W dniu 19.12.2017 r ogłoszonono postępowanie przetargowe na roboty budowlane              
w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla 
nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości 
bazy PKS w Białobrzegach, zakres rzeczowy przewiduje: wykonanie sieci 
wodociągowej z rur z PE o śr.160 i dł. 255 mb, oraz sieci kanalizacyjnej z rur PVC               
o śr. 315 i dł. 368 mb. Termin składania ofert do dnia 05.01.2018 r.  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

 
22. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że ze względu 

na okres zimowy Ośrodek udzielił pomocy dla 140 osób, w tym dla 56 osób przyznano 
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pomoc w formie paczek żywnościowych na kwotę 14 003,78 złotych. MGOPS posiada 
wystarczające środki na zabezpieczenie świadczeń dla podopiecznych tut. Ośrodka. 
 

23. W dniu 17.12.2017 r. pracownicy Ośrodka włączyli się w przygotowanie wigilii miejskiej 
wspólnie z Urzędem Gminy i Starostwem w Białobrzegach. Wspólne spotkanie 
przedstawicieli władz lokalnych z mieszkańcami, dzielenie się opłatkiem oraz składanie 
sobie życzeń to piękna białobrzeska tradycja, która pozwala mieszkańcom  poczuć smak 
nadchodzących Świąt. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 

24. 30 listopada br. dzieci uczęszczające na zajęcia do Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Kultury bawiły się  w Cechu na zabawie andrzejkowej  przygotowanej i prowadzonej 
przez pracowników domu kultury. Nie zabrakło różnych  wróżb, malowania twarzy , 
tańców, konkursów i zdjęć w foto-budce. Na koniec przygotowany został poczęstunek.  
 

25. 30 listopada br. w filii bibliotecznej w Szczytach już po raz drugi zorganizowany 
został Bal Literacki Misiaków. Głównym bohaterem zabaw był oczywiście pluszowy miś.  
Wśród licznie przybyłych uczestników znaleźli się nie tylko dzieci i młodzież z 
miejscowości Szczyty, ale także i z Białobrzegów. Najstarszymi uczestnikami byli 
uczniowie gimnazjum, natomiast najmłodsza uczestniczka - Alicja ma 2 latka. W zajęciach 
wzięły także udział mamy i babcie najmłodszych dzieci. Zabawy prowadziły : Kamila 
Falkowska oraz Wioleta Kozakiewicz 

 
26. 5 grudnia br. w oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury odbyła się lekcja biblioteczna pt.: „Atlas geograficzny”, w której 
uczestniczyli uczniowie klasy IV E z PSP nr. 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Białobrzegach wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Skrzypczyńską. Dzieciom 
zaprezentowano podstawowe definicje i pojęcia z zakresu geografii, przedstawiono 
składniki map o różnej tematyce oraz pokazano jak należycie korzystać z atlasu 
geograficznego. 

 
27. 8 grudnia br.  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbył się po 

raz jedenasty konkurs recytatorski „Idą Święta”, do którego przystąpiło ponad stu młodych 
recytatorów z przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjum. Celem konkursu o 
tematyce związanej  ze Świętami Bożego Narodzenia jest:  
 aktywizowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań repertuarowych oraz 

samodzielnej  
 pracy nad interpretacją tekstu, 
 krzewienie piękna mowy polskiej, 
 zaznajamianie dzieci i młodzieży z twórczością polskich poetów i prozaików 
 kultywowanie świątecznych tradycji. 

  Komisja w składzie: Bożena Nowocień, Monika Śliwa, Edyta Mróz przyznała nagrody  
                 i wyróżnienia 
 
28. Już po raz szesnasty Diecezjalna Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego oraz  

Ośrodek Kultury i Sztuki „RESURSA Obywatelska”  w Radomiu zorganizowali 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE”.  
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach został zaproszony do 
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przeprowadzenia eliminacji regionalnych, które odbyły się 11 grudnia – w poniedziałek, 
od godziny 9.00. 

W eliminacjach udział wzięło 40 uczestników, których oceniali członkowie komisji w 
składzie: Andrzej Przybylski – przewodniczący, Sylwester Hernik oraz Sergiusz Cyngot. 
Przyznano nagrody i nominacje do udziału w XVI OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE 
KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się 28 grudnia w Radomiu. 
 
29. 12 grudnia br. odbyła się Wigilia Seniorów, którzy od wielu lat są stałymi gośćmi w 

naszym domu kultury. W tym dniu Seniorzy przygotowali iście uroczystą kolację, na 
której panowała świąteczna atmosfera. Korzystając z okazji, wszyscy pracownicy MGOKu 
życzyli Seniorom, aby wszystkie dni w nadchodzącym roku były tak piękne i szczęśliwe 
jak wigilijny wieczór. 
 

30. Od 13 do 15 grudnia br. w Domu Kultury IDALIN w Radomiu odbywały się 
przesłuchania wokalistów wykonujących kolędy i ubiegających się do zakwalifikowania 
do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Pastorałek w Będzinie. MGOK reprezentowały 
cztery uczestniczki: Amelia Chodoła , Klaudia Burska, Nadia Pachniak i Natalia Kopycka. 
Do koncertu galowego zakwalifikowały się dwie uczestniczki: Amelia Chodoła oraz 
Natalia Kopycka i po raz pierwszy w naszej historii obydwie zostały nominowane do 
udziału w koncercie finałowym w Będzinie. 
 

31. 14 grudnia br. o godz. 16:30 na sali tanecznej MGOK przyznano nagrody oraz 
wyróżnienia za udział w konkursie plastycznym pt. "Moje Boże Narodzenie". Dzieci i 
młodzież w kategoriach: przedszkole/kl.”0”, klasy I-III szkoły podstawowe, klasy IV-VII 
szkoły podstawowe, gimnazjum, wykonały prace konkursowe w dwóch odsłonach – kartki 
świąteczne i ozdoby świąteczne. Łącznie wpłynęło ponad 500 prac, z czego każda była 
wyjątkowa. W komisji pracowały Elżbieta Bogumił, Ewa Wrzosek, Anna Wieteska, 
wyłaniając laureatów. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim biorącym udział w 
konkursie. Wszystkie prace są wyeksponowane w Białobrzeskiej Galerii Sztuki, gdzie 
zapraszamy chętnych do oglądania. 
 

32. 17 grudnia br. na placu Zygmunta Starego, przed Urzędem odbyła się Wigilia Miejska 
podczas które życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne mieszkańcom złożyli 
przedstawicieli lokalnych władz . Nastąpiło tradycyjne  łamanie się opłatkiem oraz 
degustacja świątecznych potraw. Spotkanie zostało nagłośnione przez pracowników 
MGOK, dzięki czemu mieszkańcy mogli usłyszeć piękne polskie kolędy w wykonaniu 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach.  
 

33. 18 grudnia br. w Cechu odbył się  finał VII Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera. 
Jest to akcja charytatywna dla kombatantów, którzy tego dnia otrzymali paczki z 
produktami spożywczo- chemicznymi. Artykuły spożywcze do paczek „zbierane” były 
przez ostatnie 3 tygodnie. Akcję zorganizowali pracownicy  Aresztu Śledczego  w Grójcu, 
oddział zewnętrzny w Stawiszynie a pomagali im pracownicy Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Kultury. W programie artystycznym wystąpiły dzieci z białobrzeskiego 
Gimnazjum, którym serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także pani dyrektor- Annie 
Gutkiewicz oraz  panu Robertowi Wiśniewskiemu, który tak dobrze przygotował dzieci do 
udziału w tym wydarzeniu. Wykład na temat życia i drogi historycznej Rotmistrza 
Pileckiego poprowadził dr Sebastian Piątkowski z IPN w Radomiu. 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
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34. Otrzymaliśmy odpowiedź z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o pozytywnym 

rozstrzygnięciu wniosku „Sport na luzie” i pozyskaliśmy kwotę 12767 euro na 
realizację zadania we współpracy ze szkołą partnerską na Malcie. 
 

35. Pozytywnie został rozpatrzony równie nasz wniosek „Ekologiczna Jedynka” o wartości 
8300 zł – zadanie realizowane będzie w ramach LGD Zapilicze. 
 

36. Pozyskano książki i gadżety edukacyjne z Fundacji Orange w ramach realizacji                        
w świetlicy szkolnej programu Mega Misja. 

 
37. Przeprowadzono: 

 w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, zbiórkę żywności i ubrań dla 
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, 

 dzień otwarty dla rodziców połączony z prelekcją przedstawiciela Komendy 
Powiatowej Policji w Białobrzegach, w ramach kampanii profilaktycznej 
„Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. 

 w ramach działań wolontariatu szkolnego kiermasz ozdób świątecznych. 
 

38. Uczestniczono: 
 w VIII Rejonowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie” - 

zespół wokalny pod kierunkiem p. Agaty Kowalczyk otrzymał najwyższe 
wyróżnienie – NOMINACJĘ do kolejnego etapu Festiwalu Kolęd                         
i Pastorałek „STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE”.  

 w XVIII edycji akcji "Góra Grosza" – zebraliśmy 2133,17  na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną, 

 w ramach realizacji programu „Promujemy czytanie” w akcji czytelniczej 
„Rzucam wszystko i czytam”. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
39. Zakupiono dwie tablice interaktywne z projektorami  w ramach Rządowego programu 

rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Koszt zakupu 14 000 zł. 
 

40. W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” w szkole został powołany  szkolny                   
e-koordynator do koordynowania działań w zakresie TIK oraz 12 grudnia odbyło się 
szkolenie  Rady Pedagogicznej „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu 
różnych przedmiotów”. 
 

41. Zostały zakupione  stroje sportowe z logo szkoły na kwotę – 2000,00 zł.  Koszt zakupu  
został  pokryty ze środków Rady Rodziców. 
 

 
 
Na sesji w dniu 28 listopada 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na 2018 rok. 
6) wyrażenia opinii o usytuowaniu na działce ozn. nr ewid.: 260/3 położonej w obrębie 

Stawiszyn hali lekkiej konstrukcji jako obiekt służący intensywnej gospodarce rolnej. 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. Oznaczonej                            

nr 1532/10  położonej w obrębie Białobrzegi, po umowie zawartej na czas oznaczony                
do 3 lat. 

8) zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach, onz. nr ewid. 
3006/2, stanowiącej własność Gminy Białobrzegi. 

9) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr 1346/27, zabudowanej stają transformatorową, położonej w Białobrzegach. 

10) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2018-2022. 

11) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Białobrzegi. 

12) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy Białobrzegi. 

13) 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 2018 rok. 

14) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok. 

15) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
16) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok. 
17) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział 

Zamiejscowy w Radomiu skargi na Uchwałę Nr XXXIV/171/2006 Rady Miasta  i Gminy 
Białobrzegi z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody                            
i odprowadzania ścieków i zmieniającą ją uchwałę Nr XLI/310/2014 Rady Miasta                       
i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały                                      
Nr XXXIV/171/2006 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2006 r.                        
i uchwały Nr XII/93/2011 z dnia 29  listopada 2011 r.  w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
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. 


