
Sesja Nr XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 

-   dnia 23 sierpnia 2016 r. (kadencja 2014-2018) 

 

 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          

za okres od dnia 28 czerwca 2016 r.  do obecnej sesji. 

 

 

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych: 

 

1) W dniu 29 lipca 2016r. podpisano umowy na realizacje n/w zadań „Przebudowa ulic  

i dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi – etap I” składające się z trzech zadań:  

 

1. Przebudowa ulicy Sądowej w Białobrzegach – budowa zatok parkingowych zadanie 

realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki 

 z siedzibą: 26-640 Skaryszew ul. Jana Matejki 6 za kwotę 77.432,56 zł. Termin wykonania 30 

dni kalendarzowych od przekazania ternu budowy.  

 

2. Przebudowa ulicy Szkolnej w Białobrzegach – etap II zadanie realizowane przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki z siedzibą: 26-640 

Skaryszew ul. Jana Matejki 6 za kwotę 43.326,75 zł. Termin wykonanie 30 dni kalendarzowych 

od przekazania ternu budowy.  

3. Przebudowa ulicy Marmurowej w Kamieniu  zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Sp. J.  z siedzibą: 26-

618 Radom ul. Rodziny Ziętalów 5A za kwotę 107.590,38 zł. Termin wykonanie 60 dni 

kalendarzowych od przekazania ternu budowy.  

Na przebudowę ulicy Marmurowej w Kamieniu pozyskane zostały środki finansowe od 

Marszałka Województwa Mazowieckiego pochodzące ze środków związanych w wyłączeniem 

z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60 tys. zł.. Do budowy zatok parkingowych w ul. 

Sądowej dofinansowania udzielił Powiat Białobrzegi w wysokości 45 tys. zł.  

2) w dniu 25 lipca br. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę na 

realizację przebudowy ulicy Reymonta na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Polnej 

 w Białobrzegach stanowiącej II etap zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 

ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach. Roboty 

finansowane będą ze środków przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zadnie 

będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe INTERBUD 

Sp. z o.o. z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154 za kwotę 545.945,71 zł. – termin 

realizacji do 30 września br.  



3) W dniu 13 lipca br. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej”. Prace wykonuje P.W. EXTRABUD S.C. 

 z siedzibą: 26-600 Radom ul. Warszawska 105 za kwotę 113.145,81 zł, termin realizacji 50 

dni kalendarzowych. Zadanie realizowane przy udziale WFOŚiGW.  

4) Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowy na dowożenie uczniów przedszkoli 

szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 z terenu gminy Białobrzegi. 

Trwają prace nad podpisaniem umowy. 

5) w dniu 25 lipca br. otwarto oferty, które wpłynęły na realizację zadania pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 

Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej” – wzdłuż DK48 w Białobrzegach. Zadanie jest 

realizowane przy współpracy z zarządcą drogi GDDKiA Oddział w Warszawie. Do 

postępowania wpłynęły dwie oferty trwają prace nad ich weryfikacja pod względem formalnym 

i merytorycznym.  

6) Na dzień 23 sierpnia br. wyznaczono termin składania ofert dla zadania pn. ”Budowa nowych 

sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”. Zadanie będzie 

realizowane w 2 etapach do 10 grudnia 2016r. – stan surowy zamknięty, do 30 maja 2017r. 

całość zadania.  

7) zakończyła się dostawa wraz z montażem na placach zabaw w Stawiszynie i Kamieniu. 

Zabawki zakupiono w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 

8) po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym przeprowadzono remont instalacji elektrycznej 

i nagłośnieniowej w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi. 

Zadanie wykonała firma SOUND EXPERT Andrzej Kamionka z siedzibą: 48-300 Nysa, ul. 

Armii Krajowej 36/6 za kwotę 42.686,55 zł. 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów 

Komunalnych: 

1. Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowej położonej w mieście Białobrzegi nad rzeką Pilicą oznaczonej nr 

1126/4 o powierzchni 1,0205 ka. Przetarg odbędzie się 14 września 2016 r. o godz. 10.00. 

2. Podpisano protokół uzgodnień ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Brzezina" w Białobrzegach 

w sprawie nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej 

numerem 2954/1 o powierzchni 0,0090 ha stanowiącej część ulicy Kopernika.  

3. Dokonano podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi oznaczonej nr 

1532/4 w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej. W wyniku podziału wydzielona została działka 

pod inwestycje. 



4. Wydano  zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla : 

- Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Pytka, ul. Brzechwy 45, 26-800 Białobrzegi. 

Zezwolenie wydano na okres 10 lat. termin podjęcia działalności 01.09.2016 r. 

- Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka. Zezwolenie 

wydano na okres 10 lat. Termin rozpoczęcia działalności 22.08.2016 r. 

5. Z wniosku Gminy Kozienice wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przy ulicy Konarskiego 3 wraz z 

budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego na działkach ozn. nr 2105, 

2104/4, 2104/32 i 2104/33 położonych w obrębie Kozienice. Do załatwienia przedmiotowej 

sprawy Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi został wyznaczony przez samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Radomiu. 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 

 
W miesiącu sierpniu bieżącego roku przyjmowane są wnioski i prowadzone są postępowania 

dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego będą przyjmowane do dnia 31.08.2016r. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 

 

1. Zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami dla osiedla na południe od ul. Polnej w m. Białobrzegi ( etap I ul. 

Kamińskiego) w ramach projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie 

Białobrzegi etap II”). 

- wykonano ok. 710 mb kanału zbiorczego z rur PVC o śr. dn 200 wraz ze studniami 

rewizyjnymi na kanale o śr. dn 1200- szt. 33, 

- wykonano odnogi boczne do posesji z rur PVC o śr. dn. 160 o dł. 520,4 mb, 

- studnie inspekcyjne PVC dn. 425- szt. 47, 

- przyłącza wodociągowe z rur PE dn. 40- szt. 23 

Termin wykonania całego zadania został dotrzymany. Zakończono całość zadania w dniu 

26.07.2016 r. zg. z umową. 

Wartość zadania netto: 263 902,04 zł, brutto: 324 599,51 zł. 

Zadanie finansowane jest z własnych środków budżetowych. 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez nadzór budowlany. 



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach: 

 

W Bibliotece Publicznej w Białobrzegach oraz w filiach w Suchej i w Szczytach przez całe 

wakacje trwają zajęcia pod hasłem „Białobrzegi (u)rzekają i czytają!”. Są to zajęcia edukacyjne 

prowadzone z dziećmi, które nie wyjechały na wakacje. Do akcji aktywnie włączyła się Grupa 

50+. 

14 lipca dzieci z filii w Szczytach w ramach wakacyjnych zajęć wzięły udział w wycieczce do 

miasteczka westernowego w Runowie, wyjazd był częściowo sfinansowany przez Urząd 

Miasta i Gminy.  

29 lipca bibliotekę odwiedziła grupa pielgrzymów z Włoch. Pielgrzymi zwiedzili bibliotekę i 

obejrzeli dwie wystawy – malarstwo Jakuba Turzyńskiego oraz fotografie Arkadiusza 

Kurowskiego.  

 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach: 

 
1. Wykonano remont ciągu pieszo-rowerowego między ul. Rzemieślniczą i 11 listopada. 

Wykonawcą robót była firma CENTRUM BRUKARSTWA Konrad Wiśniewski  

ul. Kościelna 103, 26-800 Białobrzegi. Koszt zadania: 54.783,09 zł brutto. 

2. Trwa oczyszczanie rowów na terenie Gminy Białobrzegi. Wykonawcą robót jest firma 

INSBUD Krzysztof Werens ul. Kościelna 93E, 26-800 Białobrzegi. Koszt zadania: 24.804,00 

zł brutto, łącznie zostanie oczyszczone 8 km rowów. 

3. Trwa malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych. Wykonawcą robót jest 

firma JD- Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy ul. Sienkiewicza 16, 05-220 Zielonka. Koszt 

zadania: 3.487,05 zł brutto. 

4. Dobiegają końca prace remontowe w gminnych jednostkach oświatowych, które wykonują 

aresztanci z Aresztu Śledczego w Stawiszynie. Prace polegały na odnowieniu sal lekcyjnych, 

korytarzy, sali gimnastycznej oraz przygotowaniu jednostek do rozpoczęcia roku szkolnego.  

5. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, 

chodników, pielęgnacji terenów zielonych oraz bieżące remonty dróg gminnych.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach: 

 
1. W okresie wakacyjnym codziennie w godzinach od 9.00 do 20.00 udostępniane były 

uczniom i mieszkańcom boiska szkolne.  

2. Wykonano niezbędne naprawy i remonty: 

 Lamperię z tynku mozaikowego oraz malowanie korytarza na I piętrze budynku 

szkoły, 

 Malowanie 2 sal lekcyjnych oraz gabinetu terapeutycznego w budynku PSP, 



 Podłogę z płytek w 2 salach lekcyjnych oraz gabinecie terapeutycznym w 

budynku PSP, 

 Malowanie 3 sal lekcyjnych w budynku PG – filii szkoły gdzie uczą się 

uczniowie klas VI,  

 Wymianę opraw lamp świetlówek w jednej sali w budynku PG, gdzie uczą się 

uczniowie klas VI,  

 (płytki podłogowe zakupiono w ramach prewencji PZU, farby Tikkurila pozyskano 

bezpłatnie z firmy Tikurilla)   

 

3. Zakupiono i zainstalowano: 

 rolety na okna do 3 pomieszczeń szkolnych, 

 tablicę interaktywną w pracowni komputerowej 

 telewizor z dostępem do Internetu w świetlicy szkolnej (sfinansowane przez 

Stowarzyszenie Jedynka KEN), 

 ławki na boisku szkolnym, 

 3 stojaki na rowery (sfinansowane przez Radę Rodziców) 

 

4. Trwają prace: 

 nad wykonaniem chodnika z kostki brukowej wzdłuż budynku przy wejściu 

ewakuacyjnym oraz wjazd i parking dla pracowników szkoły,                                                                          

(chodnik z kostki brukowej sfinansowano ze środków zgromadzonych na koncie 

Rady Rodziców) 

 nad zabezpieczeniem warstwą polimeru posadzek i podłóg w salach lekcyjnych 

oraz na szkolnych korytarzach, 

 

5. Rozpoczęto przygotowania do III Festynu pod hasłem Nasza szkoła jest wesoła, festyn  

odbędzie się w dniu 11 września 2016 roku na który serdecznie wszystkich już dziś 

zapraszamy. 

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach: 

 
W okresie wakacyjnym w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach 

przeprowadzone zostały remonty. Odnowiona została lamperia na sali gimnastycznej, 

pomalowano korytarz górny z klatką schodową oraz zejście do szatni i jedną salę lekcyjną, 

wyremontowano wiatrołap. Wymieniono oświetlenie w jednej z sal lekcyjnych. 

Przeprowadzono remont dachu na budynku szkoły. 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach: 

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

ostatniej sesji do chwili obecnej  oprócz   zadań wynikających z ustawy   

o pomocy społecznej  i  świadczeń rodzinnych ,  Ośrodek  przyjął  do realizacji pomoc 

materialną o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne oraz  zasiłek szkolny.  



Wnioski o stypendia szkolne należy składać w terminie  od 01.09.2016r. do 15.09.2016r. 

Stypendia socjalne(szkolne) są przyznawane uczniom, których rodziny dotknięte są ciężką 

sytuacją materialną. 

Jednocześnie informujemy, że trwa realizacja programu „Rodzina 500+”. Ośrodek do chwili 

obecnej wypłacił kwotę 2 582 343 zł, przyznającą świadczenie dla 1375 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na sesji w dniu 28 czerwca 2016 r.  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały w 

sprawie: 

1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z 

wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego, 

2) Udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2015 rok, 

3) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi, 

4) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016, 

5) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

6) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w obrębie 

geodezyjnym Sucha, 

7) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji na lata 2017- 2020 urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji- Zakład Budżetowy w Białobrzegach, 

8) Akt połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białobrzegach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Białobrzegach w jedną 

instytucję kultury o nazwie Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, 

9) nadania statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach, 

udzielenia Dyrektorowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białobrzegach 

upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi, 

10) zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej przy Miejsko- Gminnym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, 

11)  odwołania ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi, 

12)  powołania na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi, 

13)  upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II- 

Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka 

wodno- ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „ 

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

 

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. 

 

                                                                                                      Burmistrz 

Miasta i Gminy Białobrzegi 

                                                                                                       Adam Bolek 


