
Sesja Nr XXIII/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 

-   dnia 17 października 2016 r. (kadencja 2014-2018) 

 

 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          

za okres od dnia 21 września 2016 r.  do obecnej sesji. 

 

 

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych: 

 

1. W związku z pomyślnym rozwiązaniem kolizji budowanej sieci oświetlenia ulicznego z 

istniejącymi liniami n.n. w ul. Krakowskiej (Rejon Energetyczny wziął na swoje barki budowę 

nowej infrastruktury zasilającej odbiorców indywidualnych i likwidację linii na kolizyjnych 

odcinkach), zintensyfikowane zostały prace związane z budową wydzielonego oświetlenia 

drogowego – efekty (nowe słupy) są już widoczne od strony mostu oraz od strony Suchej. 

Obecnie określamy, że prace związane z „Kompleksową modernizacją oświetlenia drogowego 

na terenie Gminy Białobrzegi” potrwają do końca listopada br. 

2. Zakończyły się roboty związane z przebudową ulicy Marmurowej w Kamieniu  realizowane 

przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk 

Karcz Sp. J.  z Radomia. Wartość robót 107.590,38 zł.  

3. Zakończyły się roboty prowadzone przez Interbud Sp. z o.o. z Radomia związane z 

przebudową ulicy Reymonta w Białobrzegach na odcinku pomiędzy Rzemieślniczą a Polną 

stanowiącej II etap zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i 

Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach”. Na 18 października wyznaczono 

odbiór końcowy zadania. Roboty realizowane są w 50 % ze środków przyznanych przez 

Wojewodę Mazowieckiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 – 2019”. Trwają jeszcze końcowe prace prowadzone przez PRID Sp. z 

o.o. w Grójcu związane z realizacją tego przedsięwzięcia polegające na przebudowie 

skrzyżowania ulic Reymonta i Rzemieślniczej (wprowadzanie nowej stałej organizacji ruchu 

przez GDDKiA oraz uruchomienie sygnalizacji świetlnej) oraz na ulicy Kamińskiego 

(układanie nawierzchni asfaltowej). Dużym wysiłkiem udało się uporać z problemami 

związanymi z zezwoleniem na czasowe wyłączenie sieci średniego napięcia przebiegającej pod 

przebudowywanym skrzyżowaniem oraz kolizjami z infrastrukturą doziemną. Wszystkie prace 

powinny zakończyć się do końca października. 

4. Po podpisaniu umowy ze spółką ZBIG-BET z Radomia oraz zatwierdzeniu czasowej 

organizacji ruchu drogowego rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, 

Krakowskiej i Spacerowej” – wzdłuż DK48 w Białobrzegach. Prace prowadzone są obecnie w 

ul. Rzemieślniczej od strony osiedla Borki. Zadanie jest realizowane przy współpracy z 

zarządcą drogi GDDKiA Oddział w Warszawie. Wartość robót to kwota 684.914,55 zł. 



5. Podpisano umowę i przekazano teren budowy na realizację zadania pn. ”Budowa nowych 

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

zadania jest DOMEKS Grzegorz Przygrodzki z Radomia, który zrealizuje zamówienie za kwotę 

489.452,94 zł w terminie do końca maja 2017 roku. 

6. Kończą się prace związane z remontem wspólnej sali konferencyjnej w Ratuszu. Wykonano 

nową instalację elektryczną i nagłośnieniową, renowację żyrandoli i kinkietów, napędy 

elektryczne do zasłon, sterowanie i napęd do ekranu, instalację teletechniczną, naciągnięto 

gładzie na ściany, malowanie sufitu i ścian oraz wycyklinowano i polakierowano podłogę. 

Prace są współfinansowane przez powiat i gminę. 

7. Podpisano umowę z Instytutem OZE Sp. z o.o. z Kielc za kwotę 77.490,00 zł na opracowanie 

dokumentacji projektowej pod nazwą „Terenowa infrastruktura białobrzeskich jezior”, która 

zawierać będzie ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną oraz oczyszczenie  

i odmulenie zbiorników przylegających z północnej strony do miasta Białobrzegi. Obecnie 

trwają 2-tygodniowe konsultacje (w ramach „Miej wpływ na…”) z mieszkańcami naszej gminy 

dotyczące zakresu opracowania. Termin wykonania projektu to kwiecień przyszłego roku. 

 

8. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu 

naszego wniosku o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach, jednocześnie otrzymaliśmy do podpisania 

umowę na dofinansowanie, w której MSiT postawiło następujące warunki: 

- dofinansowanie w wysokości 33% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 1.910.600zł 

- koszty kwalifikowalne określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynoszą 

5.789.778zł. 

Obecnie analizujemy możliwości sfinansowania wkładu własnego oraz skutki finansowe, jakie 

przedsięwzięcie będzie miało na budżet samorządu na najbliższe 3 lata. Istotnym elementem 

branym pod uwagę jest również zapowiadana reforma systemu oświaty, która wydłuża 

nauczanie podstawowe z 6 do 8 klas. 

 

9. W opracowaniu jest przetarg na zakup w 2017 roku energii elektrycznej dla jednostek 

organizacyjnych gminy. 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów 

Komunalnych: 

1. 13 października 2016 r. podpisano umowę notarialną o oddaniu nieruchomości oznaczonej 

nr 1126/4 w Białobrzegach w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat ze Spółką Ograniczona 

Odpowiedzialnością DOMCOMNAT z siedzibą w Warszawie. Pierwsza opłata za oddanie w 

użytkowanie wieczyste stanowi kwotę 121.200,00 zł netto. 



2. W dniach 11.10 - 10.11.2016 r. wyłożono do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną 

obejmującą nieruchomości oznaczone nr ewid 354 i 494 obręb Brzeźce, celem dokonania ich 

komunalizacji. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 

 

1.W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty, złożonej 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 2016 r. zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, pn. ”Międzypokoleniowe zawody sportowe” przekazano dotację w kwocie: 

800 zł na rzecz Stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach”. 

2.Ogłoszono I, II oraz III etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2017 rok. 

3.Na podstawie Uchwały Nr XXX/242/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 

30.07.2013 wypłacono 20 zawodnikom i trenerowi sportu prowadzącemu szkolenie 

zawodników „Pilicy” Białobrzegi stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w kwocie 

16 100 zł. 

4.Przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Radomiu sprawozdanie w 

Systemie Informacji Oświatowej  według stanu na 10 września 2016 . 

5.Na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przekazano dotacje niepublicznym placówkom, 

funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi: 

- Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – za miesiąc październik 2016 r. w kwocie: 26.476,27 

zł.; 

- Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc wrzesień 2016 r. w kwocie: 

24.472,57 zł.  

6.Na podstawie art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września  1991 r. o 

systemie oświaty, Gmina Białobrzegi wystąpiła  o zwrot kosztów dotacji wypłaconych na 

dzieci, uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”, które nie są mieszkańcami 

gminy dotującej. Ogólna kwota wystawionych not księgowych za III kwartał 2016 r.: 28.547,35 

zł. 

7.Otrzymano I transzę środków finansowych w kwocie 2.422 zł. na dofinansowanie zakupu 

podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – 

Wyprawka szkolna”. Złożono zapotrzebowanie na II transzę w wysokości 2.598,00 zł. 

8.Podpisano umowę najmu placu przy ul. Kościelnej 106 pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 

w Białobrzegach a Cyrkiem „Zalewski”. 

 



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach: 

 

1.Wykonano odcinek wodociągu o średnicy dn. 90 i długości 665 w miejscowości Szczyty w 

ramach zadania „ Przedłużanie sieci wodociągowej”. 

Wartość wykonanego zadania wynosi 33 908,00 zł netto. Przyłączono pięciu odbiorców. 

Zadanie jest realizowane ze środków własnych zakładu. 

2. Dalsze kontynuowanie wodociągowania osiedla „ Nowiny”, od ul. Lawendowej do ul. 

Cytrynowej, ułożono sieć wodociągową z rur PVC o śr. 110-160 o dł. ok 200 mb. 

3. Rozpoczęto procedury zbierania ofert na wykonanie zadania pod nazwą „ Zabezpieczenie 

sieci wodociągowej przed nadmiernym ciśnieniem wody” w m. Szczyty- Brzeźce. 

Termin złożenia ofert: 14.10.2016 r. do godz. 10-tej. 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach: 

 
1.Zakończono remont ul. Broniewskiego w Białobrzegach oraz odcinek drogi  

z Jasionnej w kierunku Witaszyna. Dzięki uprzejmości Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie pozyskano nieodpłatnie 400 ton destruktu asfaltowego z remontu 

drogi wojewódzkiej nr 737 na terenie gminy Pionki i Kozienice.  

2.Trwają prace przy utwardzaniu kruszywem poboczy we wsi Szczyty.  

3.W związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych trwają prace porządkowe na 

cmentarzu komunalnym oraz miejscach pamięci osób zmarłych. 

4.Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście oraz w gminie, przy 

sprzątaniu ulic, chodników, pielęgnacji terenów zielonych. 

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach: 

 
We wrześniu 2016 r. 34 uczniów klas sportowych Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego w Białobrzegach było na obozie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie na 

Mazurach. Uczniowie do swojej  dyspozycji mieli: halę sportową, siłownię, stadion piłkarsko- 

lekkoatletyczny z pełnym wyposażeniem, korty tenisowe. Całe przedsięwzięcie zostało  

sfinansowane z budżetu szkoły. 

We współpracy z WOPR uczniowie gimnazjum uczestniczyli w spływie kajakowym, który 

połączony był ze sprzątaniem doliny Pilicy od Białobrzegów do Biejkowa. Następnie ratownicy 

WOPR przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W sobotę 24 września 2016r. w godzinach od 9:00 do 19:00 na terenie każdego sklepu (Tesco, 

Topaz, Dominium, Biedronka) 48 wolontariuszy z gimnazjum po raz kolejny wzięło udział  

w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności  pod hasłem „Podziel się Posiłkiem”.  

 

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach: 

 
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy i uroczystości: 



- parada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – spotkanie przedszkolaków z 

burmistrzem i jego zastępcą na Rynku miasta– 20.09.2016 r., 

-  Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z gościną w Zespole Pałacowo - Parkowym w Suchej 

– 21.09.2016 r. 

- ognisko z okazji ,,Pożegnania lata”, 21.09.2016 r. 

- Koncert Filharmonii Narodowej pt.: ,,Wyprawa na kraj świata” 

- spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach – 26.09.2016 r. 

- zwiedzanie wystawy malarstwa pt.: ,,W przerwie” Mirosława Szumiała – 29.09.2016 r. 

- uroczystość z okazji  ,,Dzień Chłopaka” 30.09.2016 r. 

- wycieczka wyjazdowa do Warki na spektakl żywego aktora pt.: ,,Prot i Filip” w wykonaniu 

aktorów z Agencji Artystycznej Serafin z Warszawy 7.10.2016 r. 

Od 10.10.2016 r. ruszyła rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w 

Białobrzegach. Usunięto drzewa, zabezpieczono teren budowy, wykopano fundamenty.  

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach: 

 
W okresie sprawozdawczym Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

dokonywał zapisów na poszczególne zajęcia artystyczne m.in.  zajęcia taneczne, teatralne, 

plastyczne, malarskie, ceramiczne, wokalne, aerobik dla Pań. Zajęcia artystyczne 

rozpoczęliśmy od 1 października 2016 roku.  

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się spotkania artystyczne dla 

mieszkańców oraz uczniów białobrzeskich szkół i przedszkoli. Przez cały miesiąc wrzesień 

można było zwiedzać wystawę „W PRZERWIE” Mirosława Szumiała. Ekspozycję ponad 50 

obrazów obejrzało 660 osób z naszego regionu.  

W październiku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach organizuje  nabór 

dzieci w wieku 7-12 lat do teatrzyku PA TA TAI oraz nabór młodzieży gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej do grupy teatralno-musicalowej TEATR FLOW.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach rozpoczął współpracę z 

Publicznym Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach w ramach utworzenia Klubu 

Tańca Turniejowego dla osób początkujących i zaawansowanych. Treningi poprowadzą 

instruktorzy Wicemistrzów Świata w Tańcach Latynoamerykańskich oraz wielokrotni 

Mistrzowie Polski. 

  8 października 2016 roku na Hali Sportowej odbyły się Jesienne Spotkania z… 

Kabaretem. Główną gwiazdą wieczoru był kabaret KOŃ POLSKI w składzie Maria 

Borzyszkowska, Waldemar Sierański i Leszek Malinowski. Na białobrzeskiej scenie 

zaprezentowała się również Radomska Kapela Podwórkowa HALNIACY.  

11 października 2016r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach 

gościliśmy drużynę harcerzy „Jana Pawła II”. Spotkanie dotyczyło zaprezentowania  

prac konkursowych „Moja harcerska przygoda” oraz przekazania dyplomów  



i nagród harcerzom wyróżnionych prac. Konkurs zrealizowany był dzięki  

projektowi „Harcerze na start”. Projekt dofinansowano ze środków Programu  

„Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego  

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL „Koalicja dla Młodych” FLZB.  

13 października 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach 

odbył się wernisaż prac plastycznych połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień konkursu 

plastycznego pn. „Moje tegoroczne wakacje”. Na konkurs wpłynęło 199 prac w trzech 

kategoriach wiekowych: przedszkola/ klasy „0”, klasy I-III szkoły podstawowe i klasy IV-VI 

szkoły podstawowe. Komisja konkursowa przyznała 9 nagród głównych i 34 wyróżnienia.  

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że od 01.11.2016r. 

rozpoczął nowy okres zasiłkowy w Dziale Świadczeń rodzinnych do chwili obecnej wpłynęło 

153 wnioski. Od 1 listopada 2016r. ulegną zmianie świadczenia rodzinne  zasiłek na jedno 

dziecko z kwoty 89 zł do kwoty 95 zł , na drugie dziecko w rodzinie z kwoty 118 zł na kwotę 

124 zł. oraz na kolejne dziecko z kwoty 129 zł do kwoty 195 zł. W okresie od 01.09.2016r. do 

15.09.2016r. Ośrodek przyjął 105 wniosków na wypłatę stypendium dla dzieci w  wieku 

szkolnym.  Od miesiąca października 2016 roku Ośrodek rozpoczął realizację program  „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” bezpłatne posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach od 

1.10.2016r. do chwili obecnej wpłynęły 33 wnioski ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i 

9 wniosków z przedszkoli.          

                  

Na sesji w dniu 21 września 2016 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 2016, 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

4) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

 

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 


