
Sesja Nr XXIV/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
-   dnia 28 listopada 2016 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          
za okres od dnia 17 października 2016 r.  do obecnej sesji. 

  
 
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych 
 

1. Trwają prace nad budową wydzielonej linii oświetlenia drogowego na ulicy 
Krakowskiej w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego. Wiemy 
już, że zadanie nie zostanie zakończone w bieżącym roku z uwagi na kolizje                         
z istniejącymi napowietrznymi sieciami energetycznymi – kolizje na odcinku 
stanowiącym ok 20% długości budowanej linii. Właściciel sieci PGE Dystrybucja 
S.A. zlecił usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci na kablową, z terminem 
realizacji do maja 2017 roku. Trwają prace związane z uruchomieniem tej części 
oświetlenia, która została dotychczas wybudowana. 
 

2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją 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 oraz na ul. Spacerowej. Zaawansowanie prac na dzień 
22 listopada wynosi ok 50% Zadanie jest realizowane przy współpracy z zarządcą 
drogi GDDKiA Oddział w Warszawie. 
 

3. Trwają prace nad realizacją zadania pn. ”Budowa nowych sal przy Publicznym 
Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”. Prace prowadzone są                 
w zadowalającym tempie, zakładany w tym roku stan surowy zamknięty zostanie 
osiągnięty. 
 

4. Wyłoniono w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego wykonawcę robót 
budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni gminnych działek pomiędzy 
blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach. Wykonawcą zadania jest Centrum 
Brukarstwa Konrad Wiśniewski z siedzibą w Białobrzegach za kwotę 27.806,85 zł. 
Prace już się rozpoczęły. 
 

5. odpisano wstępne porozumienie z parafią białobrzeską na dzierżawę części działki pod 
budowę budynku dworca autobusowego przy ul. Poświętnej w Białobrzegach. W celu 
doprecyzowania niezbędnej wielkości działki wszczęto procedurę wyłonienia 
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projektanta na opracowanie indywidualnej dokumentacji projektowej. Wpłynęły dwie 
oferty – trwa ich analiza. 
 

6. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie robót energetycznych na terenie 
gminy Białobrzegi w 2016 roku, na które składają się następujące zadania: 

a) dobudowa oświetlenia drogowego na ulicy 11 Listopada w Białobrzegach – przy 
stadionie, 

b) przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową ścieżki rowerowej 
wzdłuż DK 48 – na terenie ZUK oraz dostawienie słupa przy skrzyżowaniu 
Rzemieślniczej i Żeromskiego, 

c) zmiana lokalizacji kamer monitoringu miejskiego na ul. Krakowskiej w Białobrzegach 
– nowe maszty w związku z likwidacją sieci n.n. 

d) dobudowa oświetlenia drogowego ul. Nowa w Brzeźcach – w zakresie wskazanym 
przez fundusz sołecki. 
 

7. W zakresie realizacji funduszy sołeckich: 
 firmie Solid-Mebel zlecono montaż dodatkowego wyposażenia na placach zabaw                  

w Kamieniu i Stawiszynie, 
 firmie DOMTEL zlecono wykonanie monitoringu placu przy OSP  w Stawiszynie, 
 ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację funduszu sołeckiego wsi Szczyty –                  

w zakresie zmian zgłoszonych do budżetu (remont świetlicy wiejskiej).  
 

8. Trwa przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej w 2017 
roku do budynków samorządu gminy oraz na potrzeby oświetlenia drogowego. 
Szacunkowa wielkość energii w okresie obowiązywania umowy wynosi 2.268.548,00 
kWh. Do postępowania wpłynęło 5 ofert, trwa weryfikacja ofert pod względem 
formalnym i merytorycznym.  
 

9. W dniu 15 listopada odbył się odbiór przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego zadania „Przebudowa ulicy Marmurowej                             
w Kamieniu”. Weryfikacja przebiegła bez uwag. Przekazana dotacja z UMWM 
wynikająca z rzeczywistej wartości robót wyniosła 50.874,77 zł. 
 

10. W dniu 9 listopada ukazała się lista rankingowa opublikowana przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów dotyczących 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM planowanych do 
realizacji na terenie całej Polski. Wniosek przygotowany przez Gminę Białobrzegi 
znalazł się na 6 miejscu listy na 106 pozytywnie ocenionych projektów. Wartość 
całkowita projektu wynosi 28 761 524,01 zł, przyznana dotacja ze środków Funduszu 
Spójności 15 005 430,17 zł. 
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11. W dniu 31 października ukazała się wstępna lista rankingowa opublikowana przez 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki dla wniosków składanych przez gminy do „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” na 2017 rok. Wniosek 
przygotowany przez Gminę Białobrzegi znalazł się na 24 miejscu listy na 160 
wniosków (87 pozytywnie ocenionych, zaś 73 negatywnie). Wartość całkowita 
projektu wynosi 797 624,42 zł, przyznana dotacja ze środków Wojewody 396 412,23 
zł. 
 

12. W dniu 2 listopada odbyła się terenowa weryfikacja stanu dróg zniszczonych przez 
intensywne opady deszczu, zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego 
przeprowadzona przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim. Do Wojewody zgłoszono następujące drogi na terenie gminy: 
- ul. Nowa w Suchej, 
- droga w Budach Brankowskich 
- droga łącząca Stawiszyn i Jasionnę 
- ul. Lazurowa w Białobrzegach 
- ul. Rzeczna w Białobrzegach 
- droga łącząca Wojciechówkę i Okrąglik 
Oczekujemy na stanowisko Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Mazowieckiego. 
 

13. Z Ministerstwem Sportu i Turystyki zawarto aneks do umowy dofinansowania                  
dla zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim                    
w Białobrzegach, wariant 400 m – certyfikowany”, w którym przesunięto termin 
zakończenia zadania do 30 czerwca 2017 roku. Podstawą do przesunięcia terminu są 
bardzo trudne warunki atmosferyczne panujące od września br. a także bardzo 
wymagająca i rygorystyczna (w zakresie wymaganej temperatury i wilgotności 
otoczenia) technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej. 
 

14. W dniu 24 listopada odbyła się kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie prawidłowości realizacji                   
i wykorzystania środków finansowych pochodzących z udzielonej pożyczki na 
zadanie „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy 
Białobrzegi”. Zweryfikowany został zakres wykonanych robót, prawidłowość 
funkcjonowania a także potwierdzony został efekt ekologiczny osiągnięty dzięki 
realizacji przedsięwzięcia. 
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Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów 
Komunalnych  
 

1. Wysłano 32 wezwania do przedłożenia aktualnych umów i faktur za odbiór odpadów 
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. 
 

2. Wysłano 22 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy                     
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. 
 

3. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie złożenia nierzetelnych 
sprawozdań za I półrocze  oraz III kwartał nr. w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości 
ciekłych w stosunku do firm : Tonsmeier Wschód Sp. Z o.o., ATK recykling, P.P.U.H. 
Radkom Sp. z o.o., Jarper Sp. z o.o. 
 

4. Decyzją z dnia 18.11.2016 r. na Spółkę EKO-SAM z siedziba w Milejowicach 
nałożono karę pieniężną w wysokości 200,00 zł za przekazanie nierzetelnego 
sprawozdania za I półrocze br.  w zakresie odbioru odpadów komunalnych                          
od właścicieli nieruchomości. 
 

5. Starosta Białobrzeski wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania                   
za przejęte na własność Gminy Białobrzegi  grunty wchodzące w skład ulicy Srebrnej 
i Lazurowej w Białobrzegach. 
 

6. Dnia 26.10.2016 r. zawarto umowę dzierżawy z firmą LITEX Lidia i Marek 
Gruszczyńscy Sp. Jawna na grunt o pow. 15 mkw. stanowiący część działki nr 1532/1 
położony w Białobrzegach u zbiegu ulic Spacerowej i Mikowskiej na czas określony 
do 3 lat z przeznaczeniem na lokalizację nośnika reklamowego. Miesięczna stawka 
czynszu dzierżawnego brutto - 64,58 zł. 
 

7. Dnia 22.11.2016 r. zawarto umowę dzierżawy z firmą MSI Projekt Marcin Sikora                 
z siedzibą w Łodzi  na grunt o pow. 15 mkw. stanowiący jak wyżej część działki                 
nr 1532/4 położony w Białobrzegach  na czas określony do 3 miesięcy. Miesięczna 
stawka czynszu dzierżawnego brutto - 150,00 zł. 
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Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 

1. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Radomiu 
sprawozdanie w Systemie Informacji Oświatowej  według stanu na 30 września                   
2016 r. 
 

2. Na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty              
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) przekazano dotacje niepublicznym 
placówkom, funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi: 

 Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – za miesiąc listopad 2016 r. w kwocie: 
26.476,27 zł.; 

 Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc listopad 2016 r.                         
w kwocie: 26.132,65 zł.  

3. Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty, Gmina 
Białobrzegi wystąpiła  o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do gmin, których 
mieszkańcami są dzieci, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Białobrzegi za III kwartał 2016 r. na łączną kwotę: 2.494,56 zł.  
 

4. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna” 
dofinansowano zakup podręczników uczniom niepełnosprawny uczęszczającym              
do szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na łączna kwotę: 
5.020,00 zł. 
 

5. Gmina Białobrzegi złożyła wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty                         
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych                      
w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 
Priorytet 3”.  

 wnioskowana kwota dofinansowania: 28.000,00 zł (80 % ogólnego kosztu 
realizacji zadania) 

 finansowy wkład własny: 7.000,00 zł. (20 % ogólnego kosztu realizacji zadania) 
 Koszt całkowity zadania: 35.000,00 zł 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach: 15.000,00 zł. 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej: 5.000,00 zł. 
 Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach: 15.000,00 zł. 

 
6. Burmistrz MiG Białobrzegi podpisał z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, 

działającym na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Mazowieckiego, umowę                 
w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie Białobrzegi środków                              
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników             
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w 2016 r. oraz ich rozliczania. Złożono wniosek w sprawie przekazania środków              
na łączną kwotę 96.406,89 zł.  
 

7. Przeprowadzono kontrole w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi w zakresie: „Poprawność zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej wagi 
generującej zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie orzeczeń/opinii poradni 
specjalistycznej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.”. 
 

8. Częściowo rozliczono dotacje przyznane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Białobrzegi organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych                 
w 2016 roku na terenie miasta i gminy Białobrzegi. 
 

9. Zakończono  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. 

 

10. Zgłoszono trzy publiczne placówki oświatowe: Publiczną Szkołę Podstawową nr 1   
im. KEN w Białobrzegach, Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej,                       
Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach, do programu prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, polegającego na zorganizowaniu w 2017 roku 
sportowych zajęć   pozalekcyjnych  w ww. placówkach. 

 

Wydział Organizacyjno-Prawny 
 

1. Gmina Białobrzegi zakupiła nowy samochód 9-cio osobowy dostosowany                     
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 
Będzie on służył w pierwszej kolejności do dowozu osób niepełnosprawnych 
będących uczniami naszych placówek oświatowych. Będzie również wykorzystywany 
do celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób 
niepełnosprawnych będących mieszkańcami naszej gminy. Środki finansowe na zakup 
samochodu marki Volkswagen Caravelle pochodziły z budżetu Gminy Białobrzegi 
oraz dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białobrzegach na likwidację  barier transportowych w ramach programu 
pn. „Program wyrównywania  różnic między regionami III – obszar D”. Wartość 
zakupu samochodu to 134 800 złotych, w tym 72 000 złotych stanowiło 
dofinasowanie z PFRON. Dotychczasowy użytkowany samochód Volkswagen 
Transporter zostanie przekazany do Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach. 
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 

1. Wykonano odcinek wodociągu o średnicy dn. 63 i długości 260 m. (odnoga boczna)  
w miejscowości Szczyty II. w ramach zadania ,, Przedłużanie sieci wodociągowej”. 
Wartość wykonanego zadania  wynosi 13 000,00 zł. netto. Przyłączono trzech 
odbiorców. Zakończono realizację zadania w 100 %. Całkowita wartość całego 
zadania wynosi:75 241,00 zł. netto. Zadanie jest  realizowane ze środków własnych 
zakładu. 
 

2. Rozpoczęto opracowywanie SIWZ-u dotyczącego ogłoszenia przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. ,, Budowa zbiornika wody pitnej wraz                 
z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej gm. Białobrzegi. Przewidywany 
termin ogłoszenia 9.12.2016 r. 
 

3. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie zadania pod 
nazwą: ,,Zabezpieczenie sieci wodociągowej przed nadmiernym ciśnieniem wody”              
w m.Szczyty- Brzeżce. Wykonawcą została firma : Zakład Usługowy ,, Krista” 
Stanisław Dąbrowski. 26-800 Białobrzegi ul. Poświętna 11. Wartość zadania:                     
23 500,00 zł. netto. Termin zakończenia 30.11.2016r. 
 
 
Zakład Usług Komunalnych  
 

1. Zakupiono dekory iluminacji oświetlenia ulicznego w ilości 50 szt. Wykonawcą 
zamówienia jest firma MULTI-LIGHT ILUMINATION ul. Klonowa 75, 95-083 
Babiczki. Koszt zadania to 36.223,50 zł/brutto. 

 
2. Trwają bieżące remonty dróg gminnych.  
 
3. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście oraz w gminie,                   

przy sprzątaniu ulic, chodników, pielęgnacji terenów zielonych. 

 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 

1. Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Białobrzegach informuje,                   
że z uwagi na okres jesienno-zimowy wzrosła liczba osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Większość z nich to osoby,                      
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które utrzymywały się z sezonowych prac dorywczych.  Ośrodek posiada 
wystarczające ilości środków finansowych na realizację w/w potrzeb.  
 

2. Ośrodek realizuje również  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,  z programu 
korzysta 55 dzieci w szkołach i przedszkolach. 
 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 

1. W dniu 19 października 2016 roku Bibliotekę Publiczną Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Białobrzegach odwiedzili przedszkolacy z Samorządowego Przedszkola             
w Przybyszewie. Goście zwiedzili salę biblioteki i wzięli udział w lekcji bibliotecznej 
pn. „Książka i jej rola w życiu człowieka”. Podczas lekcji odczytana została czytanka, 
milusińscy zostali poczęstowani słodyczami i otrzymali pamiątkowe zakładki 
książkowe.   
 

2.  22 października 2016 r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie 
pn. MUZYCZNE ZADUSZKI. Pierwszym punktem programu było odczytanie 
utworu poświęconego problemowi przemijania. Następnie omówiono rolę muzyki 
filmowej, która towarzyszy kinematografii polskiej od samego początku, czyli od 
końca XIX wieku. W prezentacji multimedialnej przedstawiona została sylwetka 
Andrzeja Wajdy oraz fragmenty jego filmów. Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowały uczestniczki zajęć wokalnych. Wieczór zakończył się wspólnym 
śpiewaniem piosenki z filmu „Czterej pancerni i pies” – „Deszcze niespokojne”. 
 

3. 28 października 2016r. w Bibliotece Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IA Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Białobrzegach. Głównym celem naszego spotkania było poznanie 
zasad funkcjonowania biblioteki. Uczniowie poznali zasady zapisu do wypożyczalni, 
zapoznali się z regulaminami  bibliotecznymi oraz zasadami korzystania z systemu 
katalogowego Mateusz. Ponadto uczniowie poznali dodatkowe atuty biblioteki m.in. 
możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu, z w pełni wyposażonych komputerów, 
korzystania z księgozbioru czytelni, z Białobrzeskiej Gazety oraz wycinków 
prasowych. 
 

4. 6 listopada 2016 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbył się finał VI 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2016.                      
Do Finału Jury zakwalifikowało 10 wykonawców w kategorii wiekowej: szkoły 
ponadgimnazjalne, w tym również Katarzynę Sytę – uczestniczkę zajęć wokalnych 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.  
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5. W dniu 15 listopada 2016 r. w Ośrodku Kultury „ARSUS” w Warszawie, odbyły się 
przesłuchania konkursowe VI Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem 
„Muzyczna Jesień”, w którym udział wzięło ok. 700 osób w 128 podmiotach 
wykonawczych, w tym 6 uczestniczek zajęć wokalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Białobrzegach. Komisja Konkursowa nagrodziła  2 osoby i 4 osoby 
wyróżniła. 
 

6. 18 listopada 2016 roku w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum                             
im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach odbyła się VII edycja Białobrzeskiego 
Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów DYKTANDO 2016. 
W Konkursie wzięło udział 80 uczestników ze szkół gimnazjalnych z gminy i powiatu 
białobrzeskiego, ze szkół ponadgimnazjalnych gminy Białobrzegi oraz dorośli. 
Przewodniczącym Komisji Konkursowej był prof. dr hab. Andrzej Markowski – 
Członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Tytuł Białobrzeskiego Mistrza Polskiej Ortografii otrzymała: uczennica z PG                      
im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach w  kategorii wiekowej: młodzież. Ponadto 
Jury przyznało II,  III nagrodę oraz 6 wyróżnień.  
 

7. W dniach 17 oraz 19 listopada b.r. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury gościł u siebie 
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz z Liceum Ogólnokształcącego               
w Białobrzegach. Uczniowie zapoznani zostali z sylwetkami znanych aktorów, 
reżyserów oraz kompozytorów. Omówiona została rola muzyki filmowej napisanej                   
do znanych filmów w reżyserii Andrzeja Wajdy.  
 

8. 23 listopada 2016 roku w Filii Bibliotecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                 
w Szczytach odbył się Bal Literacki Misiaków skierowany zarówno dla młodszych jak            
i starszych dzieci. Uczestnicy spotkania wykonali prace plastyczne pt. ”Mój misiowy 
przyjaciel”, odbyło się wspólne czytanie misiowych opowieści, dzieci brały udział               
w grach i zabawach przygotowanych przez organizatorów.  
 

9. 27 listopada 2016 roku w Hali Sportowej odbyły się XXII MISTRZOSTWA POLSKI  
W TAŃCU TOWARZYSKIM I OPEN LATIN FREESTYLE – zawody eliminacyjne                
do Kadry Narodowej Polski. Po raz pierwszy impreza o takim charakterze odbyła się 
w Białobrzegach. Impreza ta przyciągnęła wielu sympatyków. W imprezie wzięło 
udział ok. 600 osób. Mistrzostwa miały na celu wyłonienie Mistrzów, Wicemistrzów 
Polski, II Wicemistrzów Polski Amatorów i Zawodowców w tańcu towarzyskim                   
w 10 kategoriach wiekowych na 2016 rok w rywalizacji krajowej, spełnienie 
wymogów formalnych dotyczących powołania zawodników do kadry narodowej              
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oraz nadanie mistrzowskich klas sportowych (M) medalistom kategorii 
wiekowych: Junior II, Youth, U21 i Adults.  
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej                             
w Białobrzegach 
 

1. W listopadzie 2016 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białobrzegach otrzymała certyfikat potwierdzający nawiązanie 
współpracy ze szkołami we Francji i w Turcji w ramach realizacji programu                         
e-Twinning czyli  europejskiej współpracy szkół za pomocą mediów elektronicznych, 
wykorzystujący Internet do współdziałania poza granicami kraju. 
 

2. W dniu 12 i 13 listopada w Radio Vox Radom można było wysłuchać wywiadu 
przeprowadzonego z naszymi uczniami i autorami innowacji n/t działań 
prowadzonych w szkole w ramach innowacji pedagogicznej "Na tropie TIK                           
w edukacji". 
 

3. W ramach realizacji programu profilaktyki w miesiącu listopadzie: 
 przeprowadzono we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach                    

akcję profilaktyczną programu B&N B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony                   
nt. zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą: Noś odblaski, świeć 
przykładem. 

 zorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pod nazwą „Potrafię zachować się 
bezpiecznie”, 

 kontynuujemy projekt edukacyjny "Bezpiecznie tu i tam" organizowany 
przez Fundację Orange, 

 
3. W dniu 5 listopada 2016 roku na placu szkolnym przyjęliśmy „Autobus 

Energetyczny”, czyli mobilne centrum edukacyjno – informacyjne przeciwdziałania 
zmianom klimatu. „Autobus Energetyczny” jest częścią kampanii, której głównym 
celem jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn 
zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać. 
 

4. W ramach kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych przystąpiliśmy do 
realizacji programów edukacyjnych w zakresie trwałego kształtowania 
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad 
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety:  
Programy: 

 Trzymaj Formę! 
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 Śniadanie daje moc,  
 Musy i soki - witaminy w smart formie, 

W ramach w/w programów w dniu 25 listopada odbyły się ćwiczenia warsztatowe                               
z dietetyczką w czasie których uczniowie przygotowywali zdrowe posiłki. 
 

5. W dniu 11 listopada – harcerze oraz chór szkolny reprezentowali szkołę w obchodach 
Narodowego Świętach Niepodległości. 
 

6. Stowarzyszenie Jedynka KEN ze środków pozyskanych z organizacji III festynu 
rodzinnego zakupiło na wyposażenie pracowni komputerowej 14 laptopów o wartości 
16 398,02 zł. 
 

7. W dniu 19 listopada odbył się VI bal dochodowy organizowany przez Radę Rodziców 
-  pozyskane środki przeznaczymy na modernizację uczniowskich toalet oraz zakup 
dodatkowego oprogramowania do zakupionych laptopów. 
 
 
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach 
 

1. W Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach trwa 
rozbudowa przedszkola. Do dnia dzisiejszego wymurowano parter, strop i ściany 
kondygnacji na I piętrze. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na sesji w dniu 17 października 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. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 
4. rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Jankowskiego na bezczynność Burmistrza Miasta       

i Gminy Białobrzegi. 
 
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. 
 


