
Sesja Nr XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 29 stycznia 2018 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

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

 
 
Wydział Inwestycji 
 

1. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę na realizację robót budowlanych polegających 
na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu za ulicą Polną w Białobrzegach. W najbliższych 
dniach podpisana zostanie umowa z PPU WIMAR Waldemar Markowski ze Starego 
Kobylnika na kwotę 2.637.211,24zł z terminem realizacji do 30.08.2019r. Przedmiotowe 
roboty są częścią projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Białobrzegi – etap II” realizowanego w ramach unijnego projektu z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 

2. W dniu 10.01.2018r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych polegających                     
na „Przebudowie boiska na boisko piłkarskie oraz budowie zaplecza sanitarno-szatniowego   
na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”. Termin składania ofert określono na 30.01.2018r. 
 

3. W dniu 12.01.2018r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych w formule 
zaprojektuj i wybuduj polegających na II etapie przebudowy targowiska miejskiego                             
w Białobrzegach. Termin składania ofert określono na 02.02.2018r. 
 

4. W dniu 23.01.2018r. ogłoszono kolejny przetarg na realizację robót budowlanych 
polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Suchej. Termin składania ofert określono 
na 20.02.2018r. 
 

5. Trwają prace związane z remontem pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego. Remont prowadzi 
Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska za kwotę 55.000zł. 
 

6. Zakończono realizację wskazanego w funduszu sołeckim Szczyt etapu budowy oświetlenia 
drogowego. Zadanie wykonał Instalex Mariusz Prasek za kwotę 15.527,37zł. 
 

7. W wyniku odbytego spotkania burmistrza z dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie na temat bezpieczeństwa mieszkańców na drodze 
krajowej DK48 przebiegającej przez Białobrzegi, do Urzędu wpłynęła propozycja 
porozumienia o współpracy partnerskiej przy dalszej realizacji ścieżki pieszo-rowerowej od 
osiedla Borki w kierunku skrzyżowania z drogą na Jasionnę. GDDKiA proponuje aby 
samorząd zajął się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej a Dyrekcja pokryje 
koszty robót budowlanych. W przygotowanie projektu zaangażuje się również powiat 
białobrzeski, który pokryje połowę kosztów. 
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8. Do właściwych instytucji złożono wymagane sprawozdania za 2017 rok: 
 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wymaganego utrzymania 

trwałości projektów infrastrukturalnych realizowanych we wcześniejszych latach przez 
Gminę Białobrzegi z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WM 2007-2013 

 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z osiągniętych 
efektów zrealizowanych projektów z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura                      
i Środowisko 2007-2013. 

 do Wojewody Mazowieckiego rozliczające dotacje przekazane ze środków skarbu państwa na 
przebudowę ul. Kościelnej i rozbudowę Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka  
i utworzenie Publicznego Żłobka Krasnal. 
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 

9. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość 
położoną w mieście Białobrzegi ozn. jako dz. nr: 1346/27 o pow. 0,0156 ha w formie 
bezprzetargowej na rzecz PGE  Dystrybucja S. A. w Lublinie. 
 

10. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość 
położoną w mieście Białobrzegi ozn. jako dz. nr: 1532/11 o pow. 1,3003 ha w drodze 
przetargu. 
 

11. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący nieruchomość 
położoną w mieście Białobrzegi stanowiącą część dz. nr: 1532/10 o pow. 0,0015 ha w formie 
bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy.  
 

12. Ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek onz. nr: 363 i 436 
położonych w obrębie Szczyty gm. Białobrzegi przeznaczonych do użytkowania rolniczego. 
Przetarg odbędzie się 15 lutego 2018r. o godz. 10:00.  
 

13. Aktem notarialnym Rep. A Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018r. została ustanowiona odpłatna 
służebność przesyłu (w wysokości łącznej brutto 4.287,78 zł) na dz. ozn. nr ewid.: 1396/18 
położonej w obrębie Białobrzegi dla istniejącej stacji tranfsformatorowej o pow. 30 m2 raz 
polegającą na poprowadzeniu przez w/w nieruchomość przyłącza kablowego niskiego 
napięcie o długości 10 m na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. 
 

14. W ramach zawartej umowy z Firmą EkoArt z siedzibą w Warszawie opracowany został 
projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Białobrzegi. W dniu 24 stycznia br. przedmiotowy dokument pozytywnie zaopiniowała 
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna w  Grójcu. Po uzgodnieniu i 
zaopiniowaniu projektu Studium przez odpowiednie organy i instytucje zostanie on 
przekazany do uchwalenia. 
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Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   
 
 

15. Przygotowano i zamieszczono ogłoszenie o konkursie na realizację w 2018 roku zadania 
publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku – 210 000 zł. 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 

16. Zakończono pracę przy realizacji zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej oś  
Nowiny w Białobrzegach etap II. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 17.01.2018 r. Wartość 
robót wyniosła 96 080,00 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. 
 

17. W dniu 25 01.2018  r podpisano umowę z firmą wykonawczą P.P.H.U ,, INSBUD” Marek 
Sykuła, 26-432 Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88  na realizację zadania p.n. Budowę 
kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul. 
Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS w Białobrzegach.( tereny 
inwestycyjne) 
zakres rzeczowy  przewiduje:  

 wykonanie sieci wodociągowej z rur  PE o śr.160 i dł. 255 mb 
 wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC o śr. 315 i dł. 368 mb. 
 wycinka drzew w drogach dojazdowych ok.1517 szt. 

Termin wykonania: 30.06.2018 r.  
Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu, a wartość  tego zadania to kwota 
ponad 261 917,92 zł netto.  
 
 
 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach  
 

18. Podpisano umowę na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Białobrzegi                   
w 2018 r. Zapytanie ofertowe wygrała firma „PERRO” Marzena Golańska  
ul. Leśna 23, 05-300 Zamienie. Wartość zadania 90.000,00 zł/ brutto. 

 
19. Podpisano umowę na świadczenie usług opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami 

bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Gminy Białobrzegi w 2018 r. Wykonawcą zadania 
jest Lekarz Weterynarii Tadeusz Żołyniak ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi. Wartość 
zadania nie przekroczy 7.000,00 zł/ brutto. 
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20. Podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy 

Białobrzegi w 2018 r. Zapytanie ofertowe wygrała firma RBOL-INSTALACJE Radosław 
Boluk ul. Kustronia 12/59, 20-241 Lublin. Wartość zadania 21.726,72 zł/ brutto. 

 
21. Wykonano remont ul. Fredry w Białobrzegach. Dostawcą kruszywa była firma FHU 

Sławomir Dawiczewski ul. Kościelna 90, 26-800 Białobrzegi. Koszt 58 ton kruszywa – 
2.800,00 zł/brutto. 

 
22. Na osiedlu Nowiny trwają prace porządkowe w pasach drogowych tj. przecinka krzaków 

oraz utwardzanie gruntu gruzem.   
 
23. Wykonano remont  gruzem ul. Herberta w Suchej i drogi na Brzeskiej Woli. 
 
24. Trwa „Akcja Zima” – dzienne i nocne odśnieżanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, 

placów na terenie Miasta i Gminy.  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  

 
25. Przeprowadzono akcję profilaktyczną Bezpieczne ferie zimowe*2018 – we współpracy                         

z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji oraz Powiatowej Komendy Straży 
Pożarnej. 

 
26. Zorganizowano: 

 II Przegląd Kolęd, Pastorałek oraz Piosenek bożonarodzeniowych,  
 w pierwszym tygodniu ferii zimowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów Bezpieczne ferie 

2018, były to zajęcia sportowe, informatyczne, plastyczno-techniczne, artystyczne 
(zajęcia prowadzone były z inicjatywy nauczycieli) 

 
27. Uczestniczono w 26 finale WOŚP: 

 Wolontariat szkolny – kwestując 
 Chór szkolny - koncertując 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
28. W okresie ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej przy współpracy                 

z Filią Biblioteczną Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury po raz kolejny zorganizowano   
dla chętnych dzieci, które spędzały ferie w domu, zajęcia pod hasłem „Kreatywne Ferie”.  
Każdego dnia dzieci korzystały  z różnego rodzaju zajęć  dostosowanych do wieku                               
i zainteresowań: 
- czytelniczo-taneczny poniedziałek, logiczny wtorek, filmowa środa, szachowy 
czwartek, kulinarny piątek 
 Nie zabrakło również zabaw na świeżym powietrzu. 
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29. Przeprowadzono  remont sali przedszkolnej   –  malowanie sali oraz drzwi, wymiana 
uszkodzonych paneli podłogowych, listew oraz progów. Koszt prac 6.118,26 zł.  
stanowią środki uzyskane z otrzymanego odszkodowania za zgłoszenie szkody 
spowodowanej zalaniem sali w dniu 13.12.2017 roku. 

 
30. Odnowiono salę lekcyjną nr 30 oraz pomieszczenie przeznaczone na gabinet pielęgniarki. 

Koszt prac – 2400,00 zł. 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
31. 31.12.2017 r. - Organizacja Sylwestra 2017 na Rynku wraz z Urzędem Miasta i Gminy w 

Białobrzegach oraz Starostwem Powiatowym w Białobrzegach dla mieszkańców. 
 
32. W dniu 19.01.2018, w ramach ferii zimowych, rozpoczęła się akcja „Tęczowa Zima 2018” 

dla dzieci uczęszczających do klas I - VI szkół podstawowych. MGOK zapewnia 
aktywne spędzanie czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Łączna 
liczba uczestników - 92.  

  
W Filiach w Suchej i Szczytach również zaplanowano aktywny czas podczas ferii dla dzieci                

i młodzieży, urozmaicono im aktywny odpoczynek zajęciami plastycznymi, kulinarnymi 
oraz grami edukacyjnymi. 

 
 

 
 
Na sesji w dniu 29 stycznia 2018 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 opinii o usytuowaniu na działce ozn. nr ewid.: 534 położonej w obrębie Stawiszyn 

drugiego budynku gospodarczego. 
4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego                  

i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na 2018 
rok. 

6) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na 2018 rok. 
7) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
8) Uchwałę Budżetową na rok 2018. 

 
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. 


