
Sesja Nr XXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 2 lutego 2017 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          
za okres od dnia 29 grudnia 2016 r. do obecnej sesji. 

  
 
Wydział Inwestycji 
 

1. Zakończyła się realizacja zadania wskazanego w funduszu sołeckim Brzeziec polegająca                     
na dobudowie oświetlenia drogowego na ul. Nowej w Brzeźcach. Wartość prac wykonanych                 
w 2017 roku wynosi 9.690,40 zł. 
 

2. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek o dotację                       
na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola”, 
polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi przebiegającym przez 
Leopoldów. Wartość wniosku 152.633,65zł, wnioskowana dotacja ze środków związanych                      
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 76.316zł. 
 

3. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożono sprawozdania z wymaganej 
trwałości projektów infrastrukturalnych realizowanych we wcześniejszych latach przez Gminę 
Białobrzegi z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-
2013. 
 

4. Złożono do Wojewody Mazowieckiego sprawozdania z realizacji projektu dofinansowanego                    
ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019” dla wykonanego w 2016 roku zadania „Poprawa bezpieczeństwa                
na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach”. 
Wartość końcowa zadania wyniosła 1.474.122,18 zł, dotacja Wojewody 733.724 zł. Na realizację 
zadania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł udzielił również Powiat Białobrzeski.  
 

5. Prowadzone były intensywne prace nad poprawkami do „Lokalnego Programu Rewitalizacji                     
dla gminy Białobrzegi” w zakresie wskazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 
 

6. Prowadzone są intensywne prace nad udzieleniem odpowiedzi i wyjaśnień ekspertom, którzy 
prowadzą ocenę merytoryczną II stopnia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura               
i Środowisko 2014-2020. 
 

7. Przez cały styczeń trwała procedura składania przez podmioty (ponad 40) sprzedające alkohol                     
na terenie gminy oświadczeń o wielkości sprzedaży i wnoszenie opłat z tego tytułu.  
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Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
8. Podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

- nieruchomość położona w Białobrzegach oznaczona nr 859/1 i część nieruchomości nr 731/3                
o łącznej powierzchni 3,5591 ha z przeznaczeniem do dzierżawy targowisk miejskich; 
- część nieruchomości  oznaczona nr 2 o powierzchni 38,2132 ha w Białobrzegach                                 
z przeznaczeniem do użytku rolniczego. Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu 
na okres 5 lat tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2022 r. 
 

9. W drodze decyzji nałożono kary pieniężne za nierzetelne i nieterminowe złożenie sprawozdań                      
za I półrocze 206 r. i IV kwartał 2016 r. przedsiębiorcom : 

 Jarper Sp. z o.o. Kolonia Warszawska, który świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych oraz w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych; 

 P.P.H. Radkom Sp. z o.o. Radom - usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 
 

10. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2243) utworzona została Białobrzeska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK WISŁOSAN. Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2016 r. 
 W skład Podstrefy Białobrzegi weszły 23 działki o powierzchni 9,4284 ha podzielone                            
na 6 kompleksów, w południowo-zachodniej części miasta. Są one zlokalizowane między ulicami 
Kościelną i ulicą Rzemieślniczą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny                 
te są przeznaczone pod zabudowę usługową i przemysłowo – składową. 
 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 

11. Gmina Białobrzegi złożyła wniosek o dotację celową na wsparcie zadania pn: „Wspieranie opieki 
nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” do konkursu ofert ogłoszonego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; tytuł zadania: „Budowa infrastruktury wokół 
pomnika Żołnierzy Armii Krajowej w Białobrzegach: 
Wnioskowana kwota z dotacji: 103 853,00 zł.  
Środki własne: 25 964,15 zł. Przewidywany budżet zadania: 129 817,15 zł 
 

12. Na podstawie Uchwały Nr XXX/242/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30.07.2013 r. 
pozytywnie rozpatrzono wnioski o stypendium sportowe 18 zawodnikom za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz 1 trenerowi sportu prowadzącego szkolenie zawodników. 
 

13. Na dzień 6 lutego b.r. zaplanowano spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi                   
z przedstawicielami organizacji pozarządowych.  
 

14. Przekazano dotacje niepublicznym placówkom, funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi: 
- Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – za miesiąc styczeń 2017 r. w kwocie: 26.940,77 zł.; 
- Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc styczeń 2017 r. w kwocie: 23.419,07 zł. 
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15. Zakwalifikowano do dofinansowania ofertę Gminy Białobrzegi, złożoną w ramach 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.  
 Zgodnie z ogłoszonymi wynikami konkursu gminy, które uzyskały od maksymalnej liczby 
punktów do połowy skali, mają możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 63,98% 
zgłoszonego zapotrzebowania na środki finansowe na tworzenie miejsc oraz 25% zgłoszonego 
zapotrzebowania na środki finansowe na funkcjonowanie miejsc opieki. 
Wnioskowana kwota dotacji na tworzenie miejsc: 300.000,00 zł. – przyznana kwota: 191.940,00 zł;   
Wnioskowana kwota dotacji na funkcjonowanie miejsc: 24.000,00 zł. – przyznana kwota: 6.000,00 
zł; 
 

16. Sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty:  
 Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego za 2016 rok; 
 Sprawozdanie z analizy skuteczności działań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

oraz efektywności wydatkowania środków na realizację Narodowego Programu Stypendialnego; 
 Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe za 2016 rok; 
 Sprawozdanie z realizacji Programu rządowego pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” 

 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
 

17. W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych trwają prace związane z wymiarem i poborem 
podatków lokalnych. Priorytetem jest doręczenie wszystkim zobowiązanym decyzji ustalających 
podatek z zachowaniem terminu, tj. na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, która 
przypada na 15 marca br. Wszyscy podatnicy wraz z decyzjami podatkowymi otrzymają informację 
o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego, na który należy opłacić określony w decyzji 
podatek. Indywidualne numery kont zostały także określone dla podatników opłacających należne 
gminie podatki na zasadzie samoopodatkowania (osoby prawne), tj. na podstawie przedkładanych 
corocznie deklaracji podatkowych. 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 

18. 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. Kwota jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia to:                 
294 691,19 zł brutto. W wymaganym terminie tj. do dnia 30.12.2016 r do godz. 09:30 złożyło oferty 
cztery firmy. 
Po otwarciu  przedstawionych ofert jedna oferta została odrzucona ponieważ nie odpowiadała treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozostałe trzy oferty spełniły warunki zawarte                        
w SIWZ.  
Po sprawdzeniu ofert okazało się, że najtańsza i najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie powyższego zamówienia. Wobec zaistniałej sytuacji 
Zamawiający unieważnił ogłoszony przetarg. 
 
 



 4
Zakład Usług Komunalnych  
 

19. Podpisano umowę na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Białobrzegi w 2017 r. 
 Zapytanie ofertowe wygrała firma „PERRO” Marzena Golańska ul. Leśna 23, 05-300 Zamienie. 
Wartość zadania 110.000,00 zł/ brutto. 
 

20. Podpisano umowę na świadczenie usług opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami 
bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Gminy Białobrzegi w 2017 r. Wykonawcą zadania jest 
Lekarz Weterynarii Tadeusz Żołyniak ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi. Wartość zadania nie 
przekroczy 5.000,00 zł/ brutto. 
 

21. Zakupiono piasek do usuwania śliskości jezdni i chodników w ilości 150 ton. Zapytanie ofertowe 
wygrała firma BRUK-AND Andrzej Krawczyk Rogolin 30, 26-807 Radzanów. Koszt zadania: 
2.952,00 zł/brutto. 
 

22. Zakupiono sól drogową w ilości 50 ton. Zapytanie ofertowe wygrała firma AUREPIO                    
Al. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa. Koszt zadania: 13.222,50 zł/brutto. 
 

23. Podpisano umowę na Konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy 
Białobrzegi w 2017 r. Zapytanie ofertowe wygrała firma F.H.U. INSTALEX Mariusz Prasek Sucha 
ul. Polna 14, 26-800 Białobrzegi. Wartość zadania 24.604,92 zł/ brutto. 
 

24. Trwają prace przy oczyszczaniu rowów, wycinanie krzaków i zarośli w miejscowościach: 
Brzeźce, Szczyty, Wojciechówka i Brzeska Wola. 
 

25. Trwa „Akcja Zima” – dzienne i nocne odśnieżanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów 
na terenie Miasta i Gminy.  
 

26. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście. 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 

27. Tradycyjnie mieszkańcy Białobrzegów w Sylwestrowy wieczór spotkali się na placu Zygmunta 
Starego, gdzie zgromadzoną publiczność bawił zespół AQQ z Krakowa. Dzięki licznym atrakcjom, 
konkursom z nagrodami oraz wspaniałej muzyce ostatnia noc roku na pewno była niezapomniana.             
O północy noworoczne życzenia złożył mieszkańcom burmistrz miasta i gminy Białobrzegi Adam 
Bolek oraz starosta Andrzej Oziębło. 

 
28. W Bibliotece Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w styczniu br. rozpoczął się 

kurs komputerowy dla osób starszych. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w miesiącu styczeń 
i luty. Na pierwszych zajęciach uczestnicy poznali podstawową obsługę komputera: myszka, 
działania na folderach i plikach, krótki kurs pisania.  

 
29. Uczestniczka zajęć wokalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - Katarzyna 

Syta, po eliminacjach rejonowych, które odbyły się w Radomiu została zakwalifikowana do Finału 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek  im. Ks. K. Szwarlika w Będzinie. XXIII edycja 
Festiwalu zgromadziła 1550 podmiotów wykonawczych, z których 136 zostało dopuszczonych do 
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finału Festiwalu. 13 stycznia 2017r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. 
Chopina w Będzinie wśród finalistów swoje umiejętności wokalne zaprezentowała również Kasia 
Syta. 

 
30. W poniedziałkowy wieczór, 23 stycznia 2017r. podczas Koncertu Świąteczno-Karnawałowego 

uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego, w sali tanecznej można było wysłuchać utworów 
instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych zaprezentowanych przez wychowanków Społecznego 
Ogniska Muzycznego działającego w MGOK w Białobrzegach.  

 
31. 27 stycznia 2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbył się kolejny 

Powiatowy Konkurs Recytatorski „BABCIĘ, DZIADKA MIEĆ”. Konkurs skierowany jest                      
do uczniów z przedszkoli, klas I-VI szkół podstawowych z gminy i powiatu białobrzeskiego.                      
W tegorocznym konkursie wzięło udział 92 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Komisja 
Konkursowa przyznała 9 nagród głównych oraz 19 wyróżnień.  
 
Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach im. Jana Kochanowskiego 
 

32. Wyremontowano po zalaniu pracownię języka polskiego, pracownię matematyczną, 
informatyczną, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz salę 44. Pomalowano również salę 11a                     
i sekretariat szkoły (całkowity koszt ok. 7500 zł).   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały                       
w sprawie: 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. 
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1046 położonej                     

w obrębie Białobrzegi gm. Białobrzegi. 
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat 

części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2, położonej w mieście Białobrzegi. 
5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej  3 lat 

działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 859/1 i części działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 731/3, położonych w mieście Białobrzegi. 

6) w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 rok. 

7) w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
8) w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok. 
9) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi. 

10) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci                      
w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi, 

11) w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do realizacji projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2. Efektywność energetyczna. 
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12) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi   

na 2017 rok. 
13) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na 2017 rok. 
14)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
15) uchwałę budżetową na rok 2017. 

 
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. 


