
Sesja Nr X/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 

-   dnia 22 września 2015 r. (kadencja 2014-2018) 
 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          

za okres od dnia 12 sierpnia 2015 r.  do obecnej sesji. 

 

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych 

 
1. Trwa procedura uzgodnienia organizacji ruchu na czas realizacji robót związanych z  budową 

ścieżki pieszo – rowerowej i kładki dla pieszych realizowanej w ramach zadania „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze 

krajowej 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza – ul. 

Brzozowa”.  

2. W dniu 25 sierpnia br. podpisano z firmą ECO – THERM Sp. z o.o. umowę na realizację zadania 

pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w 

Białobrzegach”. Wartość umowy 162.802,74 zł brutto. Prace trwają. 

3. W dniu 26 sierpnia br. podpisano umowę na realizację usługi na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Białobrzegi w okresie 48 miesięcy licząc od 1 

września 2015 roku. Umowę podpisano z konsorcjum firm: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. (lider) 

z Radomia; PPUH „INTERBUD” Sp. z o.o. z Radomia; PUK „EKO-ESTETYKA” S.C. z Radomia 

oraz EKOLA Sp. z o.o. z Radomia.    

4. W związku z otrzymaniem promesy przydzielenia środków finansowych od Ministra 

Administracji i Cyfryzacji, w dniu 27 sierpnia br. po przeprowadzonej procedurze przetargowej, 

podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. umowę na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi 

gminnej nr 110113W Brzeźce - Folwarek – Szczyty na odcinku od km 0+435 do km 1+720 o 

długości 1,285 km”. Wartość umowy 514.933,63 zł brutto. Przekazano firmie teren prowadzenia 

robót – z ustaleń wynika że roboty rozpoczną się od 1 października. Budowę drogi poprzedziło 

wykonanie w jej pasie drogowym sieci wodociągowej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 

5. W dniu 1 września br. po przeprowadzonej II procedurze przetargowej podpisano umowę na 

realizacje zadania związanego z kompleksową modernizacją oświetlenia drogowego na terenie 

Gminy Białobrzegi, które polegać będzie na przejściu na technologię diodową LED, co pozwoli 

na sprawniejsze, efektywniejsze funkcjonowanie oświetlenia miejsc publicznych oraz wprowadzi 

znaczne oszczędności finansowe. Umowę podpisano z firmą EURO-LIGHT Sp. z o.o. z 

Piaseczna na kwotę 3.414.817,23 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę wszystkich punktów 

oświetlenia na oprawy LED (2015 rok) oraz budowę nowej linii oświetlenia na ul. Krakowskiej 

(2016 rok). 
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6. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na przebudowę dróg na terenie miasta i gminy 

Białobrzegi – etap II podpisano umowy do następujących zadań (części) z Wykonawcami: 

            1). Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka – Wojciechówka) – ZYKO                              

DRÓG Sp. z o.o.  Prace zostały już zakończone. Wartość odebranych robót wynosi 

179.062,17 zł brutto 

            2). Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach  - etap II – PRID w Grójcu Sp. z o.o. Wartość 

umowna 206.180,47 zł brutto. Prace trwają. 

            3). Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej – 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. .z o.o.  Wartość umowna 

185.321,81 zł brutto. Prace trwają. 

4). Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul. Bautscha 4 i 6  

w Białobrzegach - P.H.U. DRÓG-BUD Bożenna Jakubczyk. Prace zostały już zakończone. 

Wartość odebranych robót wynosi 51.530,36 zł brutto z czego Wspólnota Mieszkaniowa 

Bautscha 4 finansuje 6.000 zł brutto. 

7. W dniu 11 września br. wszczęto procedurę przetargową na realizację zadania pn. „Przebudowa 

kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”, termin składania ofert 

upływa w dniu 28 września br.  

8. W dniu 21 września br. odbyło się kolejne spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w 

Warszawie w sprawie przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika wodnego 

w m. Białobrzegi na rzece Pierzchniance w km 2 +100 gm. Białobrzegi i Promna”. Na 

zaproszenie Wojewody Mazowieckiego w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy 

Białobrzegi, Starosta Białobrzeski, Dyrektor WZMiUW w Warszawie, Dyrektor Oddziału 

Radomskiego WZMiUW, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Pracownia 

Badań Ekologicznych „NATURA”, DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. Celem spotkania było 

omówienie zaawansowanie prac przygotowawczych prowadzonych w 2015 roku oraz 

wypracowanie działań na rok przyszły m.in. zabezpieczenia środków finansowych na projekt 

techniczny zbiornika. 

 

Wydział Oświaty Kultury i Sportu 
 

9. Gmina Białobrzegi złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie 

przebudowy bieżni lekkoatletycznej zlokalizowanej na Stadionie Miejskim im. Zygmunta 

Siedleckiego w Białobrzegach w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 50 % 

ogólnego kosztu realizacji zadania i wynosi: 930.000,00 zł.   
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10. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wnioski Gminy 

Białobrzegi  o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2015. - 

dofinansowanie stołówek szkolnych: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w 

Białobrzegach: 7.000,00 zł., Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej: 7.000,00 zł., Publiczne 

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach: 7.000,00 zł.; - dofinansowanie 

wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach: 9.000,00 zł., Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Suchej: 9.000,00 zł.;- dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN 

w Białobrzegach: 5.000,00 zł., Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w 

Białobrzegach: 5.000,00 zł. 

11. Gmina Białobrzegi złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia 

finansowego na zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych w ramach Rządowego 

programu – „Książki naszych marzeń”. Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 80 % 

ogólnego kosztu realizacji zadania i wynosi: 3.470,00 zł.    

12. Gmina Białobrzegi złożyła wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o udzielenie wsparcia 

finansowego dla szkół podstawowych w roku 2016 w ramach Rządowego programu – 

„Bezpieczna+”. Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 80 % ogólnego kosztu realizacji 

zadania i wynosi: 37.120 zł.    

13. Dokonano weryfikacji wstępnie naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji na 

wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na okres wrzesień – grudzień 2015 r. 

14. 28 sierpnia 2015 r. w UMiG w Białobrzegach odbyły się komisje egzaminacyjne dla dwóch 

nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku 

postępowań egzaminacyjnych nauczyciele zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela 

mianowanego. 

15. Dokonano weryfikacji danych dotyczących zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu 

podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – 

Wyprawka szkolna”. Wnioskowana kwota: 21.970,00 zł. 

16. Gmina Białobrzegi złożyła wnioski o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół 

podstawowych i gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wnioskowana kwota: 65.198,00 zł. 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów 

Komunalnych 

 

17. Dokonano zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy: Gmina Białobrzegi a Skarb Państwa  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dobieszyn, aktem notarialnym 

Rep. A Nr 2145/2015 z dnia 20.08.2015r.  Gmina Białobrzegi nabyła na własność nieruchomości 

położone w obrębie Pohulanka ozn. nr ewid.: 95/1, 131/1, 152/1 i 154/1 o łącznej pow. 0,0492 ha 

oraz w obrębie Mikówka ozn. nr ewid.: 484/2, 549/2 i 550/2 o łącznej pow. 0,8484 ha, które 

znajdują się w pasie publicznej drogi gminnej klasy L oznaczonej na rysunku planu miejscowego 

symbolem KL - 34 03004 Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka Nadleśnictwo Dobieszyn 
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nabyło na własność działkę oznaczoną nr ewid. 2 o pow. 0,80 ha położoną w obrębie 

Pohulanka gm.Białobrzegi. 

18. Zawarto umowę dzierżawy w dniu 26 sierpnia 2015r. na okres 3 lat obejmującą dzierżawę 

nieruchomości rolnej ozn. nr ewid. 79 o pow. 0,58 ha położoną w obrębie Kamień gm. 

Białobrzegi do użytkowania rolniczego. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

19.  W dniu 18.08.2015r. dokonano odbioru samochodu specjalistycznego typu WUKO do odsysania 

nieczystości płynnych  i ciśnieniowego czyszczenia kanałów - marka IVECO, rok produkcji 

2015. Wykonawcą zamówienia była firma POLCAB N. Gamoń Spółka Jawna z siedzibą w 

Rybniku. Wartość zamówienia netto: 798.000,00 zł. Środki zakwalifikowane do refundacji w 

ramach umowy o dofinansowaniu nr POIS.01.01.00-00-197/14 w ramach projektu: 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap I.  

20. W dniu 19.08.2015r. uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie przebudowanego 

kanału zrzutowo – tłocznego odprowadzającego ścieki z miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. 

Spacerowej w Białobrzegach. Wartość umowy netto 351.810,93 zł. Środki zakwalifikowane do 

refundacji w ramach umowy o dofinansowaniu nr POIS.01.01.00-00-197/14 w ramach projektu:,, 

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Białobrzegi etap I”.  

21. W dniu 24.08.2015r. odebrano prawomocną decyzję na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z odgałęzieniami do posesji przy ul. Spacerowej. 

22.  W dniu 15.09.2015r. odebrano dokumentację projektowo- kosztorysową dla „osiedla na 

południe od ul. Polnej w Białobrzegach – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami”. Wartość 

robót projektowych netto 52.500,00 zł. Wykonawca Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z 

siedziba w Warszawie przy ul. Borowej Góry 1/14. Środki zakwalifikowane do refundacji w 

ramach umowy o dofinansowaniu  nr POIS.01.01.00-00-179/14 w ramach projektu:,, 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap II”. 

23. W dniu 16.09.2015r. odebrano ze Starostwa Powiatowego w Białobrzegach prawomocną decyzję 

na zadanie p.n. „Budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalacją dla przepompowni sieciowej w 

Suchej”. Zadanie będzie zrealizowane ze środków własnych ZWiK.  

24. Dokonano zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Mazowieckim  

Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Infrastruktury  i Drogownictwa na przebudowę sieci 

wodociągowej w miejscowości Kamień w pasie drogi krajowej nr S-7 działki nr 

ewid.460/1,461/1,187/3. Kosztorys inwestorski netto 9.027,37 zł. Zadanie będzie zrealizowane 

ze środków własnych ZWiK.  

25. W m-ci Szczyty II wykonano wodociąg dn. 90 o długości 450 mb z 5 przyłączami oraz 

wyprowadzono odnogi w istniejących drogach bocznych. Zadanie zrealizowane ze środków 

własnych ZWiK. 

 

 



 5 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                                       

 

26. Pływalnia Neptun w Radomiu, kino Helios, baseny termalne w Mszczonowie, spotkanie z 

funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, spotkanie z przedstawicielami 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, spacer ulicami miasta, 

zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne, spektakl teatralny pt. „Foszek czyścioszek” w wykonaniu 

Teatru DUET, wycieczka do Czarodziejskiej Doliny – Rodzinnego Parku Rozrywki w 

Trajanowie, wycieczka do Magicznych Ogrodów w Janowcu, warsztaty mydlane - takie atrakcje 

czekały na uczestników tegorocznego Aktywnego Lata z MGOK 2015 - aktywnego 

zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży z gminy i powiatu białobrzeskiego 

zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. Letnia akcja 

organizowana przez placówkę trwała od 29 czerwca do 10 lipca 2015r.   

27. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz Stowarzyszeniem 

Pedagogów i Animatorów KLANZA zorganizowali w Białobrzegach i Suchej KARAWANĘ 

Wędrujący festiwal. Dzień Karawany w Białobrzegach rozpoczął się w sobotę 22 sierpnia 2015 

roku,  a zakończył w Suchej w niedzielę 23 sierpnia 2015 roku w godzinach popołudniowych. 

Mieszkańcy mogli zobaczyć występ Teatru profesjonalnego AKT  w przedstawieniu pt. 

„Śmietnik” (spektakl dla najmłodszych), spektakl „Płonące laski 242” dla widzów 

dorosłych. Czas między spektaklami został wzbogacony rodzinnymi animacjami prowadzonymi 

przez doświadczonych animatorów ze Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.  

 

28. 30 sierpnia 2015 roku odbył się finał organizowanego przez Gminną Instytucję Kultury „Dworek 

na Długiej” wakacyjnego konkursu wokalnego „WARKA MUSIC SHOW”.  

W konkursie wystąpiło 28 uczestników. W kategorii III (powyżej 16 lat) I miejsce zdobyła 

Katarzyna Syta. Uczestnicy otrzymali nagrody finansowe oraz rzeczowe. Kasia otrzymała 

najwyższą nagrodę finansową w wysokości 1 000 zł.  

 

29. 15 września 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach miało miejsce 

ROZPOCZĘCIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 2015/2016. Nowy rok artystyczny otworzyła 

dyrektor Anna Tchórzewska w obecności instruktorów i pracowników MGOK. Spotkanie 

cieszyło się zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców. Duża grupa dzieci chętnie 

zapisywała się na zajęcia artystyczne m.in.  taneczne, wokalne, ceramiczne, teatralne, plastyczne, 

malarskie, naukę gry na instrumentach, aerobik dla Pań oraz karate.  

30. W dniach 19-20 września 2015 odbyły się uroczystości 475-lecia nadania praw miejskich miastu 

Białobrzegi. W sobotę 19 września 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 

Białobrzegi miała miejsce konferencja historyczna oraz prezentacja albumu „Białobrzegi w starej 

fotografii 1910-1945”. W programie niedzielnych uroczystości można było zobaczyć m.in. 

przemarsz wojsk ulicami Białobrzegów, przekazanie dokumentów na ręce gospodarza, gry 

miejskie, pokaz artyleryjski, turnieje rycerskie, zabawy plebejskie, pokaz tańców 

średniowiecznych, prezentacje placówek oświatowych z gminy Białobrzegów, występ Orkiestry 

Dętej działającej przy OSP w Białobrzegach, koncert zespołu AN Dreo&Karina, dyskoteka na 

rynku. 
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi  

 

31. Biblioteka Publiczna oraz jej filie w Szczytach i Suchej w okresie wakacyjnym pracowały 

według wcześniej podanego harmonogramu. W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec – 

sierpień, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi prowadzone były zajęcia dla 

dzieci. W ramach zajęć zorganizowanych przeprowadzone były zajęcia z języka polskiego, z 

języka angielskiego, zajęcia plastyczne oraz edukacyjno-medialne. 

 

32. 4 września w Białobrzeskiej Galerii Sztuki odbyło się Narodowe Czytanie 2015 pod patronatem 

prezydenta RP Andrzeja Dudy. W tym roku mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów „Lalki” 

Bolesława Prusa. Popularną lekturę czytali zaproszeni goście – Adam Bolek, burmistrz Miasta i 

Gminy Białobrzegi, Katarzyna Aderek, prezes Stowarzyszenia Wolna Chata, prof. Bazyli 

Krasulak, członek Stowarzyszenia Wolna Chata oraz Agnieszka Ocet, uczennica III klasy 

Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach. 

Słuchaczami w tym roku byli uczniowie wymienionej szkoły pod opieką pań: Katarzyny Kot 

oraz Krystyny Kozłowskiej oraz uczniowie II klasy humanistycznej z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach pod opieką pani Anety Pastuszki. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

33. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje,  że w okresie od 

ostatniej sesji do chwili obecnej Ośrodek udziela pomocy pieniężnej na dofinansowanie do 

zakupu żywności rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Od 

miesiąca października br. rozpocznie dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na sesji w dniu 12 sierpnia 2015 r.  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały w 

sprawie: 

 

a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi 

b) Zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 

c) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

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. 

 


