Sesja Nr XXVII/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 1 marca 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 2 lutego 2017 r. do obecnej sesji.

Wydział Inwestycji
1. W dniu 22 lutego otrzymaliśmy informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozytywnej ocenie merytorycznej II stopnia projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” złożonego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Fundusz wskazał 60-cio
dniowy termin na podpisanie umowy dofinansowania projektu. Całkowite koszty projektu wynoszą
28.761.524,01 zł, koszty kwalifikowalne 23.537.929,68 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu
Spójności 15.005.430,17 zł. Wkład własny gminy do kosztów kwalifikowalnych wynosi
8.532.499,51 zł i planujemy sfinansować go z zaciągniętej preferencyjnej pożyczki w NFOŚiGW.
Rzeczowa realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.
2. Od 10 lutego trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych
z realizacją zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach”. Termin składania ofert wyznaczono
na dzień 24 marca.
3. Od 10 lutego trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych
z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy
ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13 marca.
4. Trwa analiza i wprowadzenie niezbędnych zmian do projektu, na podstawie którego realizowane
będą prace związane z utworzeniem żłobka w rozbudowywanej części Publicznego Przedszkola Nr 2
im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach.
5. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przebudowy i rozbudowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja
obszarów zmarginalizowanych. Wartość wniosku wynosi ~6,4 mln zł, z czego wnioskowane
dofinansowanie ~5,0 mln zł.
6. W dniu 28 lutego złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w latach
2018-2019 przedsięwzięcia polegającego na przebudowie infrastruktury sportowej na Stadionie
Miejskim w Białobrzegach. We wniosku uwzględniono I etap prac polegający na budowie boiska
treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz budynku, który stanowił będzie
zaplecze szatniowo-sanitarne dla użytkowników wraz z trybuną usytuowaną nad częścią budynku,
która wyposażona będzie w częściowe zadaszenie. Wartość wniosku wynosi 4,3 mln zł, z czego
wnioskowane dofinansowanie 2,0 mln zł.
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7. Przygotowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na
terenie aglomeracji Białobrzegi. W skład aglomeracji wchodzi obszar miasta oraz obszary wsi
Brzeźce, Sucha, Kamień. KPOŚK jest programem realizowanym na terenie Polski, w którym
samorządy o rzeczywistej liczbie mieszkańców > 2.000 wykazują osiąganie w kolejnych latach
wskaźników skanalizowania obszarów zabudowanych do wielkości wskazanych w dyrektywach
unijnych.
8. Trwają przygotowania do wszczęcia procedur wyłaniających wykonawców:
a) dla zadań z zakresu budowy i dobudowy oświetlenia ulicznego dla zadań wskazanych
w budżecie,
b) dla zadań z zakresu projektowania oświetlenia drogowego wskazanych w funduszach sołeckich,
c) dla zadań remontowych na drogach gminnych wskazanych w funduszach sołeckich.

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
9. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę targowisk miejskich obejmujący
nieruchomości położone w mieście Białobrzegi ozn. jako dz. nr 859/1 o pow. 0,1291 ha
i część działki nr 731/1 o pow. 3,43 ha na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2022r. Przetarg odbędzie
się dnia 16 marca 2017r. o godz. 10:00.
10.
Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę łąk nadpilicznych
obejmujący nieruchomość położoną w mieście Białobrzeg stanowiącą część działki ozn. nr 2 o pow.
38,2132 ha przeznaczoną do użytku rolniczego na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2022r. Przetarg
odbędzie się dnia 21 marca 2017r. o godz. 10:00.
11.
Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
obejmujący nieruchomość położoną w mieście Białobrzeg stanowiącą część działki ozn. nr 1532/1
o pow. 0,0015 ha przeznaczoną na lokalizację reklamy. Umowa dzierżawy zostanie podpisana
z dotychczasowym dzierżawcą MSI Projekt Marcin Sikora na okres do dnia 31.12.2017r.
12.
Podpisano porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu przez nieruchomość gminną
położoną w obrębie Kamień gm. Białobrzegi ozn. nr ewid. 79 na rzecz PGE Dystrybucja
Sp. Akcyjna z siedziba w Lublinie. Przez przedmiotową nieruchomości przedsiębiorca poprowadzi
przyłącze kablowe YAKXS 4x120 niskiego napięcia o długości 154 m, wartość jednorazowego
wynagrodzenia wynosi brutto: 460,02 zł. Umowa zostanie podpisana w formie aktu notarialnego,
który zaplanowana na 14 marca 2017 r.
13.
Podpisano protokół uzgodnień dotyczący nabycia do zasobu nieruchomości gminnych
działki położonej w mieście Białobrzegi ozn. nr ewid. 1046 o pow. 0,0314 ha pod przyszłe
inwestycje gminne za kwotę 18.000,00 zł. Umowa notarialnego nabycia przedmiotowej
nieruchomości została zaplanowana na dzień 14 marca 2017 r.
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14.
Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego w celu wydania decyzji stwierdzającej
nabycie z mowy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Białobrzegi nieruchomości położonych
w obrębie Brzeźce gm. Białobrzegi ozn. nr ewid. 354 o pow. 0,04 ha i 494 o pow. 0,60 ha
stanowiących drogi.
15.
Wydano zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla : Działalność Usługowo –
Wytwórcza i Handlowa Export - Import Kalbarczyk Bogdan, Grabów nad Pilicą ul. Parkowa 19.
16.
Do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości wpisano przedsiębiorcę Eko-Art Artur Banaszewski Skarżysko
Kamienna ul. Asfaltowa 1.
17. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie niewłaściwego składowania odpadów
na działce nr 213 w Szczytach.
18. Podpisano umowę na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Białobrzegi obejmującego działki od 1243/150 do 1243/170 z firmą Eko-Art Adam Zawadzki
z siedzibą w Katowicach za cenę netto 27.00,00 zł . Termin wykonania 31.12.2017 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
19. 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 2017 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego przekazano dotacje w kwocie - 1 500,00 zł na rzecz Białobrzeskiego Towarzystwa
Kulturalnego – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w filii Biblioteki Publicznej w Szczytach;
tytuł zadania „Kuchenne rewolucje w Szczytach”;
20. Przygotowano i zamieszczono ogłoszenie o konkursie na realizację w 2017 roku zadania
publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku – 210 000 zł.
21. 6 lutego br. zorganizowano spotkanie Burmistrza z organizacjami pozarządowymi, dotyczące
programu współpracy gminy Białobrzegi i nakreślenia priorytetów współpracy na bieżący rok.
22. Na podstawie Uchwały Nr XXX/242/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30.07.2013 r.
pozytywnie rozpatrzono wnioski o zwiększenie stypendium sportowego 4 zawodnikom i przyznanie
stypendium sportowego 1 zawodnikowi za osiągnięte wyniki sportowe.
23. Sporządzono i przekazano do Starostwa Powiatowego w Białobrzegach informację o programie
polityki zdrowotnej za 2016 rok.
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Zakład Usług Komunalnych
24. Trwa oczyszczanie rowów w miejscowościach: Brzeźce, Kolonia Brzeźce, Szczyty, Mikówka,
Wojciechówka i Brzeska Wola. Zapytanie ofertowe wygrała firma INSBUD Krzysztof Werens
ul. Kościelna 93E, 26-800 Białobrzegi. Do prowadzonego postępowania wpłynęło 23 oferty.
Koszt zadania: 21.952,43 zł brutto.
25.

Trwają bieżące naprawy dróg mieście i gminie.

26. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, chodników,
obcinaniu gałęzi i pielęgnacji terenów zielonych.

Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
27. W dniu wczorajszym tj. 28.02.2017 r. ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach odwołana została Pani Edyta Majcher. Wniosek o rozwiązanie
stosunku pracy z Panią Dyrektor jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna MiejskoGminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach. Z dniem dzisiejszym na stanowisko
p.o. Dyrektora powołana została Pani Magdalena Bożena Sieczak.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
28. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach, 3 lutego 2017 roku otwarto
26 Wystawę Okręgu Radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Była to 4 wystawa
w Białobrzeskiej Galerii Sztuki. W zaprezentowanych pracach dominowało malarstwo ale są też
rysunki, grafika, rzeźby, portrety, pejzaże, kwiaty i ikony.
29. W lutym 2017 roku do kursu komputerowego dołączyła druga grupa Seniorów. Kurs obejmował
podstawy użytkowania komputera stacjonarnego, podstawy poruszania się po Internecie, korzystanie
z portali internetowych, poznawanie możliwości Internetu, zakładanie poczty elektronicznej.
30. Od 6 lutego 2017 cztery klasy z Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego
w Białobrzegach oraz dwie klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach
odwiedziły Białobrzeską Galerię Sztuki w celu obejrzenia 26 Wystawy Okręgu Radomskiego
Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach prowadzonych
przez Zdzisława Doleżyńskiego.
31. W okresie od 13 do 24 lutego 2017 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
zorganizował zimową akcję pn. Tęczowa Zima 2017. Uczestnicy w ramach tegorocznych spotkań
uczestniczyli w zajęciach tanecznych, ceramicznych, plastycznych, manualnych, wokalnych. Odbyły
się wyjazdy do kina, na basen, lodowisko, do centrum zabaw, teatru, Muzeum Kolejnictwa, Stadion
Narodowy, Kozienic – zwiedzanie ścieżki edukacyjnej „Królewskie Źródła”. Dzieci uczestniczyły
w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Komendy
Policji w Białobrzegach. Na zakończenie tegorocznych ferii odbył się bal karnawałowy.
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32. W od 13 do 24 lutego 2017 roku w Bibliotece Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Białobrzegach odbywały się dwugodzinne, bezpłatne zajęcia m.in. edukacyjne, artystyczne,
specjalistyczne, z krawiectwa, integracyjne, rozrywkowe, warsztaty fotograficzne, integracyjnych
z seniorami z Grupy 50 +. Ponadto w filii bibliotecznej w Szczytach i w Suchej również odbywały
się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
33. W okresie ferii zimowych oprócz Tęczowej Zimy, zajęć w Bibliotece odbyły się również zajęcia
malarskie prowadzone przez instruktora malarstwa. W warsztatach uczestniczyła młodzież
uczęszczająca na zajęcia artystyczne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
34. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że mijający okres
zimowy dla klientów tut. Ośrodka przebiegał spokojnie i bez żadnych problemów. Wszystkie osoby,
które znalazły się w trudnej sytuacji zostały objęte pomocą w formie zasiłków celowych, zasiłków
okresowych. Ogółem udzielono pomocy dla 66 rodzin.
Podczas trwających mrozów Ośrodek udzielał pomocy na zakup żywności i opału.
W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. ogólnopolskiego badania
liczby osób bezdomnych w nocy z dnia 8 na 9 luty wspólnie z Komendą Powiatową Policji
w Białobrzegach pracownicy Ośrodka dokonali badania bezdomności w Gminie Białobrzegi,
podczas badania nie napotkali osób, które należy uznać za osoby bezdomne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
35.

Podsumowano pracę w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

36. Przeprowadzono pogadanki i instruktaże z udziałem Komendy Powiatowej Policji i Straży
Pożarnej na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych ze szczególnym
uwzględnieniem wypoczynku nad zbiornikami wodnymi oraz stokach.
37. Zorganizowano:
 bal karnawałowy na hali sportowej LO,
 zajęcia w czasie I tygodnia ferii zimowych – podjęte z inicjatywy nauczycieli (plastyczne,
komputerowe, matematyczne, polonistyczno-teatralne i artterapii).
38. Rozpoczęto realizację programu Szkolny Klub Sportowy 2017. W terminie od 1 lutego do 15
lutego 2017 roku, zrekrutowano 40 uczestników. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i mają
na celu stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
i młodzież.
39. Uczniowie szkoły uczestniczyli w :
 XXV finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 15 wolontariuszy oraz chór szkolny;
 XXXIV Białobrzeskim Małym Konkursie Recytatorskim - z wyróżnieniem;
 W Mistrzostwach powiatu Białobrzeskiego w kategorii Piłka Siatkowa Chłopców – zajmując
I miejsce, co stanowi awans do eliminacji międzypowiatowych,
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W I Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz piosenek Bożonarodzeniowych,
Powiatowym Konkursie Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych w języku angielskim.

40. Zakończono modernizację szkolnych toalet – sfinansowaną ze środków pozyskanych przez Radę
Rodziców.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Na sesji w dniu 2 lutego 2017 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 2017.
3) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonych w obrębie
geodezyjnym Brzeźce.
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat.
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat części działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 731/3, położonych w mieście Białobrzegi.
6) zmiany Uchwały Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Białobrzegi.
7) zmiany Uchwały Nr VII/042/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy
Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Białobrzegi obejmującego działki 1243/150, 1243/151, 1243/152, 1243/153, 1243/154, 1243/155,
1243/156, 1243/157, 1243/158, 1243/159, 1243/160, 1243/161, 1243/162, 1243/163, 1243/164,
1243/165, 1243/166, 1243/167, 1243/168, 1243/169, 1243/170 położone w Białobrzegach,
9) zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIV/196/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia
28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Białobrzegi,
10) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
11) wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej
rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.
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.

