
Sesja Nr XXV/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 29 grudnia 2016 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          
za okres od dnia 28 listopada 2016 r. do obecnej sesji. 

  
 
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych 
 
1. Trwa realizacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki 

rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej” – wzdłuż DK48                            
w Białobrzegach. W tym roku wykonano większość prac w ulicach Spacerowej i Krakowskiej 
oraz znaczny zakres w ulicy Rzemieślniczej – od osiedla Borki do ulicy Reymonta. 
Zaawansowanie prac na dzień 28 grudnia wynosi ok 70% kontraktu. Zadanie jest realizowane 
przy współpracy z zarządcą drogi GDDKiA Oddział w Warszawie. Prace zostaną zakończone                
do 30 kwietnia 2017 r.  
 

2. Trwają prace nad realizacją zadania pn. „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 
im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”. Prace prowadzone są w planowym tempie. Umowny 
termin zakończenia to 30 maja 2017r. W związku z możliwością sfinansowania części realizacji 
przedsięwzięcia ze środków pozabudżetowych, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 
w 2017 roku z programu „Maluch’. 
 

3. Prowadzone były prace związane z przebudową nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami 
ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach. Wykonawcą zadania jest Konrad Wiśniewski – Centrum 
Brukarstwa z siedzibą w Białobrzegach.  
 

4. Zakończyła się realizacja 3 z 4 zadań polegających na dobudowie oświetlenia drogowego. 
Dobudowę wykonała firma FHU INSTALEX Mariusz Prasek, odebrano roboty o wartości:  

a) dobudowa oświetlenia drogowego na ulicy 11 Listopada w Białobrzegach – przy stadionie 
– oraz wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika na łączniku pomiędzy 11 Listopada                        
a Rzemieślniczą – wartość 44.500 zł 

b) przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową ścieżki rowerowej wzdłuż 
DK 48 – na terenie ZUK oraz dostawienie słupa przy skrzyżowaniu Rzemieślniczej                       
i Żeromskiego – wartość 23.900 zł 

c) przebudowa zasilania kamer monitoringu miejskiego na ul. Krakowskiej, oświetlenie ulicy 
Cichej związane z likwidacją napowietrznej sieci n.n. – wartość 24.000 zł 

d) dobudowa oświetlenia drogowego ul. Nowa w Brzeźcach – w zakresie wskazanym przez 
fundusz sołecki – odbiór częściowy o wartości 11.709,60 zł.  
 

5. W zakresie realizacji funduszy sołeckich: 
 firma Solid-Mebel zamontowała dodatkowe wyposażenia na placach zabaw w Kamieniu                

i Stawiszynie na kwotę 9.800 zł  
 firma DOMTEL wykonała monitoring placu przy OSP w Stawiszynie 3.400 zł  
 Zakład Usług Budowlanych Trzaska Leszek wykonał remont świetlicy wiejskiej                    

w Szczytach – wartość zleconych prac 9.190,81 zł.  
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6. W dniu 9 grudnia 2016r została podpisana umowa na dostawę 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. Umowna wartość 1 kWh 
wynosi 0,2250 zł brutto. Dostawę energii elektrycznej będzie prowadziła PGE Obrót S.A.                        
z siedzibą w Rzeszowie. 
 

7. W dniu 20 grudnia wystąpiliśmy do Starosty Białobrzeskiego z wnioskiem o przeanalizowanie 
możliwości wprowadzenia zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego na ulicy Żeromskiego – 
na odcinku pomiędzy Polańską a południową częścią Plac Zygmunta Starego. Wnioskujemy,             
aby na odcinku ulicy Żeromskiego (pomiędzy Polańską a południową częścią Plac Zygmunta 
Starego) wprowadzić ruch jednokierunkowy z północy na południe, zaś jadących ulicą 
Żeromskiego z południa nakazem jazdy w prawo skierować w południową częścią ulicy Plac 
Zygmunta Starego. Na jednokierunkowym odcinku ulicy Żeromskiego dopuścić parkowanie 
pojazdów na zachodnim pasie ruchu, poprzez wprowadzenie stosownego oznakowania. 
 

8. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim prowadzone było rozliczenie projektu w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta               
i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach” ze środków przyznanych                       
na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr PRGiPID/50/2016 z 28 września 2016 roku,                  
wraz z aneksem Nr 1/2016 z 16 grudnia 2016 roku przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wartość 
końcowa zadania wyniosła 1.474.122,18 zł, zaś dotacja Wojewody 733.724 zł. Na realizację 
zadania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł udzielił również Powiat Białobrzeski.                
Środki od Wojewody wpłynęły 27 grudnia br. w pełnej wysokości. 
 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych  
 
9. Aktem notarialnym Rep. A Nr 4162/2016 z dnia 12.12.2016r. dokonano rozwiązania umowy 

oddania w użytkowanie wieczyste  z Ochotniczą Strażą Pożarnej w Suchej dot. dz. nr 2328/1 
położonej w obrębie Sucha. 
 

10. Zgodnie z decyzją Starosty Białobrzeskiego zostało wypłacone odszkodowanie                                
za nieruchomość położoną w obrębie Białobrzegi ozn. nr ewid. 1411/4  przejętą przez Gminę 
Białobrzegi na realizację inwestycji drogowej, ul. Srebrną w Białobrzegach w wysokości łącznej 
219.988,00 zł. 
 

11. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzeniem Rady 
Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalnej tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej, 
na mocy którego utworzona została podstrefa Białobrzegi, obejmująca nieruchomości stanowiące 
własność Gminy Białobrzegi. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. 
 

12. Dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla 17 
nieruchomości. 
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13. W drodze decyzji, nałożono kary  pieniężne za złożenie nierzetelnych 

sprawozdań za I półrocze 2016 r. w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w stosunku do firm Tonsmeier Wschód Sp z o.o. oraz ATK Recykling. 
 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 
14. 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: przeciwdziałanie uzależnieniom                       
i patologiom społecznym, pn. ”Być jak Św. Mikołaj” przekazano dotację w kwocie: 1000 zł                 
na rzecz Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie. 
 

15. 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. 
 

16. 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 grudzień 2016 r. w kwocie: 
26.476,27 zł.; 

- Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc grudzień 2016 r. w kwocie: 
20.846,14 zł. 
 

17. 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 oraz do niepublicznego Przedszkola „Promyczek” za IV kwartał 2016 r. na łączną 
kwotę: 35.181,60 zł. 
 

18. Przyznano i wypłacono dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników              
16 pracodawcom na łączną kwotę 112.329,83 zł 

 

19. Przekazano sprawozdanie o pomocy de minimis udzielonej na podstawie art. 70 b ustawy                 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na dofinansowanie kształcenia młodocianych 
pracowników. 

 

20. Gmina Białobrzegi aplikowała do konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” 2017, ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Moduł 1: utworzenie w 2017 r. nowych 
miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania 

Wnioskowana kwota z dotacji: 324.000,00 zł.  
Środki własne: 371.276,00 zł. 
Koszty realizacji zadania ogółem: 695.276,00 zł. 
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21. Przekazano do publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

Uchwałę Rady Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 2016 roku nr XXIV/199/2016 w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi                               
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      
i o wolontariacie na rok 2017 oraz Uchwałę Rady Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 2016 roku 
nr XXIV/200/2016 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich 
przyznawania. 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 
22. W dniu 28.11.2016r dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: ,,Zabezpieczenie sieci 

wodociągowej przed nadmiernym ciśnieniem wody” w m.Szczyty- Brzeżce. Wykonawca: Zakład 
Usługowy ,, Krista” Stanisław Dąbrowski 26-800 Białobrzegi ul. Poświętna 11.  
Wartość zadania:23 500,00 zł. netto. Zadanie zrealizowano ze środków własnych zakładu. 

 
23. W dniu 12 grudnia 2016 r ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania  p.n.                  

,, Budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej gm. 
Białobrzegi. Termin składania ofert do dnia 30.12.2016 r. Zadanie realizowane będzie ze środków 
własnych zakładu. 

 
Zakład Usług Komunalnych  

 
24. W Zamówiono 262 tony kruszywa drogowego na remont ul. Lawendowej  

w Białobrzegach i ul. Nowej w Suchej. Dostawcą jest firma ECO-TRANS Maciej Wójcik Nowy 
Kiełbów 21, 26-806 Stara Błotnica. Koszt 10.400,00 zł. 
 

25. Zakończono remont kruszywem odcinka ul. Lawendowej w Białobrzegach. Wykonawcą 
zadania była firma FHU Sławomir Dawiczewski ul. Kościelna 90, 26-800 Białobrzegi. Koszt 
zadania to 6,400,00 zł/brutto. 
 

26. Zakończono remont kruszywem ul. Nowej w Suchej. Wykonawcą zadania była firma FHU 
Sławomir Dawiczewski ul. Kościelna 90, 26-800 Białobrzegi. Koszt zadania to 10.600,00 
zł/brutto. 
 

27. Trwają bieżące remonty dróg gminnych szlaką.  
 

28. Zamówiono i zamontowano znaki drogowe, lustra i progi zwalniające. Zapytanie ofertowe 
wygrała firma WIMED ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów. Koszt to 4.515,33 zł/brutto. 
 

29. Zawieszono dekory świąteczne na terenie miasta. Koszt usługi podnośnika to 4.000,00 
zł/brutto. Wykonawcą była firma INSTALEX Mariusz Prasek Sucha, ul. Polna 14 26-800 
Białobrzegi. 
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30. Zamówiono 60 ton kruszywa drogowego. Materiał będzie wykorzystany na remonty 

bieżące dróg gminnych. Dostawcą jest firma INSBUD Krzysztof Werens ul. Kościelna 93E, 26-
800 Białobrzegi. Koszt 3.120,00 zł/ brutto. 
 

31. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście oraz w gminie, przy 
sprzątaniu ulic, chodników.  
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 

32. W dniu 8 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie 
dyrektora ośrodka oraz pracowników socjalnych z sołtysami. Podczas spotkania zostały 
omówione najważniejsze sprawy dotyczące trudnego okresu zimowego dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.  
 

33. W dniu 18 grudnia br. jak corocznie została zorganizowana Wigilia Miejska na rynku dla 
mieszkańców naszego miasta i gminy. Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze. 
Jednocześnie informuję, że w okresie przedświątecznym ośrodek udzielił pomocy rzeczowej                
w formie paczek dla 79 osób oraz pomocy finansowej dla 50 osób najbardziej potrzebujących. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 

34. 22 listopada 2016 roku dwie uczestniczki zajęć teatralnych Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Białobrzegach wzięły udział  w XIII Prezentacjach Recytatorskich "POETAE 
NASCUNTUR ORATORES FIUNT" organizowanych przez Dom Kultury Idalin.                      
Po przesłuchaniu 36 recytatorów i 2 wykonawców poezji śpiewanej Jury nagrodziło również 
Martę Koperską, która zdobyła III nagrodę w kategorii recytacji młodzieży ponadgimnazjalnej. 
 

35. 5 grudnia 2016 roku Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbyły się 
rejonowe eliminacje XV FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK „STAROPOLSKIE 
KOLĘDOWANIE”. W tegorocznych eliminacjach na scenie MGOK w Białobrzegach 
zaprezentowało się 108 wokalistów (w tym 3 duety, trio, 3 zespoły wokalne, drużyna harcerska)    
z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury                  
w następujących kategoriach: przedszkola/ klasy „0”, do lat 13, powyżej 13 lat. Jury do 
przesłuchań finałowych w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu 
zakwalifikowało zespół wokalny oraz 2 wokalistów.  
 

36. 11 grudnia 2016 roku uczestnicy zajęć tanecznych wyruszyli na II MIKOŁAJKOWY 
TURNIEJ TAŃCA POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA do NOWEGO 
DWORU MAZOWIECKIEGO. Grupa taneczna FUNNY GIRLS reprezentująca Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Białobrzegach zaprezentowała się w kategorii formacje/show dance/ inne 
formy/12-15 lat/ początkujący zajmując III miejsce na podium. 
 

37. 14 grudnia 2016 roku odbyły się eliminacje rejonowe XVIII Radomskich Spotkań                            
z Kolędami i Pastorałkami pod  hasłem ”W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”.  
Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w następujących kategoriach  wiekowych - dzieci          
(6-14 lat), młodzież (15-18 lat), dorośli (od 19 do....) oraz grupa mieszana (zróżnicowana 
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wiekowo). Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach reprezentowało 5 uczestniczek 
zajęć wokalnych.  
 

38. 15 grudnia 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach podczas 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Idą Święta” można było usłyszeć utwory związane                  
ze Świętami Bożego Narodzenia. W tegorocznym Konkursie wzięło udział 118 uczestników                   
w trzech kategoriach wiekowych. Komisja Artystyczna wręczyła 9 nagród głównych                               
i 24 wyróżnienia.  
 

39. Wzorem lat ubiegłych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach, odbyły się 
BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY PLASTYCZNE. Zostały one przeprowadzone 16 grudnia 
2016 roku. Warsztaty były realizowane w dwóch grupach tematycznych. Powstały pełne uroku 
pocztówki,  ozdoby i dekoracje świąteczne.  
 

40. Seniorzy z Klubu Seniora działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury                          
w Białobrzegach podzielili się opłatkiem. Okazją do tego była WIGILIA, zorganizowana                      
20 grudnia 2016. Wtorkowy wieczór upłynął pod znakiem świątecznej atmosfery i serdecznych 
życzeń. Było to spotkanie pełne przyjacielskich rozmów i wzruszeń 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach 
 
41. W dniach 5–6 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy wspierająca 

fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z powiatu białobrzeskiego zorganizowana przez 
„Koalicję dla Młodych”. Zgodnie z protokołem odbioru puszek, przekazaliśmy przedstawicielowi 
„Koalicji dla Młodych” Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej kwotę 221 złotych 69 groszy. 

 
42. 5 grudnia 2016 roku przedstawiciele chóru szkolnego wzięli udział w pierwszym etapie 

eliminacji rejonowych Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury                   
w Białobrzegach. Chór szkolny otrzymał Nominację do kolejnego drugiego etapu, który odbędzie 
się w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” 29 grudnia 2016r. w Radomiu. 

 
43. W niedzielę 11 grudnia 2016 roku nasi harcerze uczestniczyli w przekazaniu „Betlejemskiego 

Światła Pokoju”, które odbyło się w Krakowie na Wawelu o godz. 1600.  Harcerze z Drużyny Jana 
Pawła II w Białobrzegach przekazali światło pokoju do Kościoła parafialnego, szkół, przedszkoli    
i urzędów.  

 
44. 19 grudnia 2016 r. harcerze zorganizowali w szkole kiermasz własnoręcznie wykonanych 

ozdób choinkowych, zebrane środki przeznaczyli na rehabilitację Dominika Grzegorzewskiego. 
 
45. W ramach realizacji programu profilaktyki: 
 uczniowie klas pierwszych wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa będącym 

podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 
jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia 
bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. 

 15 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie uczniów klas pierwszych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, które jest elementem innowacji pedagogicznej „Rozważnie, bezpiecznie                   
i zdrowo” realizowanej w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017. 
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46. W ramach działania szkolnego wolontariatu: 
 uczniowie wykonali kartki świąteczne dla osób chorych, przebywających na rehabilitacji 

poszpitalnej na oddziale kardiologicznym w Konstancinie Jeziorna. 
 włączali się w szereg akcje charytatywnych: 
 „I Ty zostań Świętym Mikołajem” – zbiórka produktów spożywczych, zabawek, książek, 

artykułów szkolnych oraz innych dla dzieci z polskich szkół na Litwie; 
 „Świąteczna paczka” – zbiórka produktów spożywczych, chemicznych, pluszaków, gier                      

dla najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu białobrzeskiego; 
 Zbiórka słodyczy dla podopiecznych Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Słoneczny Dom”                 

w Radomiu; 
 Zbiórka ubrań, słodyczy, artykułów szkolnych dla Domu Opieki Społecznej w Niedabylu. 
 
47. W niedzielę 18 grudnia 2016 r. występy chóru szkolnego uatrakcyjniły wigilię miejską, 

szkolna kuchnia zaś przygotowała smaczne wigilijne dania. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sesji w dniu 28 listopada 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 środków transportowych na 2017 rok. 
4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok. 
5) uchylenia opłaty prolongacyjnej. 
6) nieodpłatnego przekazania środka trwałego stowarzyszeniu Powiatowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach. 
7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźce. 
8) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta                

i gminy Białobrzegi na lata 2014-2032”. 
9) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie 

Gminy Białobrzegi. 
10) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi. 
11) uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi. 
12) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Białobrzegi. 

13) przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi                      
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                  
i o wolontariacie na 2017 rok. 

14) ustalenia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń 
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki  i sposób ich przyznania. 
 
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. 


