
Sesja Nr XXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 30 marca 2017 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          
za okres od dnia 1 marca 2017 r. do obecnej sesji. 

  
 
Wydział Inwestycji 
 

1. W dniu 24 marca br. odbyło się otwarcie ofert na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych                        
z realizacją zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach”. W wyznaczonym terminie tj. do dnia                  
24 marca do godziny 9:30 wpłynęło 8 ofert. Rozpiętość wartości ofert od 5,0 do 6,3 mln zł brutto. 
Trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem wykonawcy.  
 

2. W dniu 13 marca br. odbyło się otwarcie ofert na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych              
z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy                               
ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach”. Do postępowania przetargowego wpłynęło 7 ofert,                 
trwają prace komisji przetargowej nad weryfikacją najkorzystniejszej oferty.  Rozpiętość wartości 
ofert od 384,1 do 470,0 tys. zł brutto.    
 

3. Od 21 marca trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
na potrzeby wykonania budowy zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na rzece 
Pierzchniance w km 2+100. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4 kwietnia br.  
 

4. Prowadzona jest procedura wyłonienia wykonawcy do remontów na drogach gminnych wskazanych 
w funduszach sołeckich na 2017 rok. Składanie ofert 29 marca br. Remonty będą przeprowadzone             
w sołectwach: Brzeska Wola, Budy Brankowskie, Kamień, Stawiszyn, Mikówka, Okrąglik i będą 
polegały na: równaniu istniejącego podłoża, rozłożeniu dostarczonego przez wykonawcę kruszywa 
dolomitowego oraz mechanicznym zagęszczanie materiału. 
 

5. Trwa procedura zapytania ofertowego na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi w ramach zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach”. Składanie ofert do 3 kwietnia 
br.  
 

6. Trwa procedura zapytaniem ofertowego na świadczenie usługi transmisji danych w technologii 
światłowodowej dla potrzeb istniejącego monitoringu miejskiego zlokalizowanego na terenie miasta 
Białobrzegi. Składanie ofert do 4 kwietnia br.  
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Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  

 
7. 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. zakończył się 
wynikiem pozytywnym.  Podmiot ustalony jako dzierżawca nieruchomości: "Delikatesy" Ewa 
Więckowska, wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego - 25.250,00 zł plus 23% Vat. 
 

8. 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.  zakończył się wynikiem 
pozytywnym.  Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości: Dariusz Pośnik - wysokość rocznego 
czynszu dzierżawnego 24.325,00 zł. 
 

9. Aktem notarialnym Rep. A Nr 861/2017 z dnia 14.03.2017r. została ustanowiona służebność 
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 nieruchomość 
przedsiębiorca poprowadzi przyłącze kablowe niskiego napięcia o długości 154 m. Wartość 
jednorazowego wynagrodzenia wynosi brutto: 460,02 zł.  
 

10. Aktem notarialnym Rep. A Nr 867/2017 z dnia 14.03.2017r. nastąpiło nabycie 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. 
 

11. Na mocy decyzji Starosty Białobrzeskiego sukcesywnie wypłacane są  odszkodowania                                 
za nieruchomości zajęte pod ulicę Lazurową w Białobrzegach. 
 

12. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 325/R/2014 znak SPN-R.7532.16/.2017.DK z dnia 
17.03.2017r. zostało stwierdzone 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.  
 

13. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu obejmujący 
część dz. nr 731/1 w Białobrzegach  o pow. 0,0900 ha. 
 

14. W dniu 28.09.2017 r.  wykonawca planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 
zlokalizowanych w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej - działki od nr 1243/150 do nr 
1243/170 przedłożył wstępna dokumentację łącznie z projektem planu.  Kolejnym etapem będzie 
zaopiniowanie projektu planu z instytucjami i organami do tego uprawnionymi. 
 

15. Wydano 2 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla : WC Serwis Events Zabrze oraz 
WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Zabrze. 
 



 3
16. Rozpatrzono wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Na wnioskowaną do umorzenia kwotę 840,00 zł umorzono 375,00 zł. 
Powodem umorzenia jest trudna sytuacja materialna wnioskodawcy. 
 

17. Wezwano 3 właścicieli nieruchomości (2- Białobrzegi, 1- Szczyty) do usunięcia gromadzonych 
odpadów komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych. 
 

18. Decyzją Starosty Białobrzeskiego nr GK.6810.3.18.2016.EZ z dnia 06.03.2017r. za mienie 
gromadzkie zostały uznane nieruchomości ozn. nr ewid.: 440 o pow. 0,31 ha i 470 o pow. 0,51 ha 
położone w obrębie Kamień gm. Białobrzegi. 
 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 

19. Przekazano dotacje niepublicznym placówkom, funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi: 
- Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – za miesiąc marzec 2017 r. w kwocie: 26.940,77 zł.; 
- Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc marzec 2017 r. w kwocie: 23.889,38 zł. 
 

20. Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Białobrzegi                           
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) 
 przyznana kwota dofinansowania: 28.000,00 zł 
 finansowy wkład własny: 7.000,00 zł. (20 % ogólnego kosztu realizacji zadania) 

 Koszt całkowity zadania: 35.000,00 zł 
 Podział środków na poszczególne szkoły: 

 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. 

 
21. W porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty dokonano oceny pracy Pani Anny Siurnik – 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach. 
 

22. 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 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
przekazano dotację w kwocie: 6 000,00 zł  na rzecz Klubu Wzajemnej Pomocy ENERGIA – 
stworzenie oferty prozdrowotnej oraz organizacja zajęć sportowych dla osób w wieku 50+ - wyjazdy 
na basen, ćwiczenia na sali sportowej; tytuł zadania „Zdrowsi Seniorzy”; 
 

23. Przygotowano i zamieszczono ogłoszenie o konkursie na wybór operatora realizacji zadań 
publicznych w 2017 roku w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. (REGRANTING) 
 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku – 5 000 zł. 
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24. Powołano Komisję i rozstrzygnięto konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 

roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; zadanie pn.”wspieranie szkolenia 
sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych”; w wyniku przeprowadzonego 
postępowania konkursowego dotacje przyznano Klubowi Sportowemu „Zodiak” (54 500 zł)                         
i Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” Białobrzegi (155 000 zł). 
 

25. Rozliczono dotację celową przyznaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 
Białobrzeskiemu Towarzystwu Kulturalnemu na realizację zadania publicznego w 2017 roku w 
zakresie  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zadanie pn. „Kuchenne 
rewolucje w Szczytach” ). 
 

26. W dniu 29.03.2017 r. odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy                           
w Białobrzegach z przedstawicielami Związków Zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie 
negocjacji i uzgodnień dotyczących Regulaminu określającego wysokości  oraz szczegółowe 
warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw                          
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi. 
 

27. Sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty Rozliczenie dotacji celowej                                 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe za 2016 rok. 
 

28. W związku z art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, przygotowano               
i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Zdrowia, roczną informację                  
o zrealizowanych lub podjętych w roku 2016 zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przez Gminę 
Białobrzegi. 
 

29. Określono i podano do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,                             
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz 
I klas i oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi na rok szkolny 2017/2018. 
 
Zakład Usług Komunalnych  
 

30. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę 750 ton szlaki. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Eco-Trans Maciej Wójcik Nowy Kiełbów 21, 26-806 Stara Błotnica. Do prowadzonego 
postępowania wpłynęły 3 oferty. Koszt zadania: 24.000,00 zł brutto. 
 

31. Trwają bieżące naprawy dróg w mieście i gminie.  
 

32. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, chodników, 
obcinaniu gałęzi i pielęgnacji terenów zielonych. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 

33. 7 marca 2017 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbyły się eliminacje 
do powiatowego konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz Małego Konkursu 
Recytatorskiego, który odbywa się w ramach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursów jest 
rozbudzanie wrażliwości dzieci i młodzieży na kulturę słowa  i zapoznanie ich z najcenniejszymi 
dziełami literatury polskiej. 
Po wysłuchaniu 5 recytatorów 40.  Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA 
w kategorii: klasy O/1 komisja jurorska postanowiła nagrodzić 3 osoby i 1 wyróżnić. 
Nominację  do eliminacji powiatowych otrzymali: Alicja Pałczyńska, Igor Sadzik, Wiktoria Trynkos. 
Jury po wysłuchaniu 24 recytatorów XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego w kategorii: 
przedszkola i klasy „0”, klasy I-IV, klasy V-VI, gimnazja postanowiła nagrodzić 3 wybrane osoby w 
każdej kategorii, wyróżnić 3 uczestników i nominować do eliminacji powiatowych po 1 osobie 
z kategorii: Aleksandrę Miros, Amelię Tuzimek, Aleksandrę Karolewską, Oskara Pośnika. 
 

34. Zakończył się kurs komputerowy dla seniora, który prowadzony był w czytelni biblioteki MGOK,                
w miesiącach: styczeń, luty i marzec w każdy wtorek i czwartek. Wyszkolono 9 osób z podstaw 
obsługi komputera.  

35. 8 marca 2017 r. Głośne czytanie dla dzieci z klas podstawowych PSP im. KEN w oddziale dla 
dzieci biblioteki MGOK. Zajęcia prowadzone są systematycznie od 1 marca do czerwca w roku 
szkolnym 2017. 
 

36. 9 marca 2017 r. przywieziony został Puchar Świata zdobyty przez reprezentację siatkarzy 
w Mistrzostwach w 2014 roku. W Białobrzeskiej Galerii Sztuki  każdy zainteresowany mógł z bliska 
zobaczyć to okazałe trofeum zdobyte przez naszych siatkarzy. Puchar był dostępny do 27 marca 
2017 r. Dodatkowo była możliwość obejrzenia okolicznościowej wystawy, na której można było 
podziwiać mistrzów świata: Fabiana Drzyzgę, Michała Kubiaka, Rafała Buszka oraz Karola Kłosa.  
 

37. 9 marca 2017 r. do wypożyczalni Biblioteki Publicznej działającej w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w Białobrzegach zakupione zostały 112 szt. nowości książkowych za łączną kwotę 
2811 zł.  
 

38. 14 marca 2017 r. w filii bibliotecznej w Suchej zorganizowano zajęcia „Kolory Pani Wiosny”. 
Dzieci dostały kolorowankę z wieloma szczegółami oraz małymi elementami i miały ją pokolorować 
według własnego gustu. To w jakich barwach widzą w swojej wyobraźni nadchodzącą wiosnę mogły 
przedstawić na papierze. W bibliotece pojawiła się wystawa o wiośnie złożona z prac wykonanych 
przez dzieci. 
 

39. 15 marca 2017 r.  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie siatkarzy Onico 
AZP Politechniki Warszawa z młodymi adeptami siatkówki. Do naszego miasta przyjechali: Paweł 
Zagumny – rozgrywający, były reprezentant Polski, Łukasz Łapszyński przyjmujący oraz Michał 
Filip atakujący. Spotkanie otworzył dyrektor MGOK Andrzej Łukomski, a całość prowadził 
Grzegorz Kacprzak. W rozmowie z siatkarzami uczestniczyli uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej, Publicznego Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego. Obecny był również 
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burmistrz Białobrzegów Adam Bolek. Goście opowiadali m.in. o swoim codziennym dniu 
pracy, o swoich marzeniach sportowych czy też o planach na przyszłość.  

 

40. 20 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Starostwa 
Powiatowego odbyły się przesłuchania kandydatów do eliminacji w trzech konkursach 
recytatorskich. Organizatorami byli: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury oraz Starostwo Powiatowe. 
Do 40. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka zgłosili się młodzi recytatorzy w trzech 
kategoriach wiekowych, ogólnie wystąpiło 21 recytatorów. Nominacje i wyróżnienia otrzymali:  

1) Kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III: I miejsce                                 
i NOMINACJA  Klaudia Romanowska,  wyróżniono 3 osoby. 

2) Kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI: I miejsce                               
i NOMINACJA Patrycja Woźniak, ponadto wyróżniono 3 osoby.  

3) Kategoria GIMNAZJUM: I miejsce i NOMINACJA Natalia Kopycka, ponadto 
wyróżniono 3 osoby oraz  przyznano 3 wyróżnienia honorowe.  
 

41. W eliminacjach powiatowych XXXIV MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIGO wzięło 
udział 27 recytatorów w kategoriach:  

 przedszkola i klasy „0”,  
 klasy I-IV,  
 klasy V-VI,  
 gimnazja  

Jury postanowiła nagrodzić i nominować do eliminacji rejonowych: 
1) kategoria - I miejsce i NOMINACJA Julia Nobis  oraz wyróżniono 1 osobę, 
2) kategoria - I miejsce i NOMINACJA Amelia Tuzimek, wyróżniono 4 osoby, 
3) kategoria - I miejsce i NOMINACJA Kinga Chyc, ponadto wyróżniono 3 osoby, 
4) kategoria - I miejsce i NOMINACJA Natalia Jaroszek, ponadto wyróżniono 3 osoby. 

 
42. Po wysłuchaniu 13 recytatorów 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii 

Szkoły Ponadgimnazjalne jury postanowiło nagrodzić i nominować do przeglądu w Radomiu 
następujące osoby: Marianna Kośla, Monika Kamińska, Weronika Kawecka, Karolina Wrzesińska, 
Natalia Wójcik. Ponadto wyróżniono Martę Koperską. Ogólnie w konkursach udział wzięło                         
61 młodych recytatorów.  
 

43. 22 marca 2017 r.  Biblioteka Publiczna MGOK przystąpiła do projektu pod nazwą Analiza 
Funkcjonowania Bibliotek (AFB) zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Celem jest opracowanie jednolitych metod i narzędzi oceny działania bibliotek, opartych na analizie 
i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych 
typów bibliotek. W ramach projektu odbyło się szkolenie w Bibliotece Głównej Woj. 
Mazowieckiego w Warszawie. 
 

44. 28 marca 2017 r. w sali koncertowej w Radomiu odbył się odbył się ogólnopolski konkurs 
„Wygraj Szansę” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionych. W konkursie wystąpili uczestnicy 
zajęć wokalnych w MGOK. Opiekunem młodych wokalistek jest Marek Jagiełło, który również był 
jurorem w tym konkursie.  
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 

45. Przeprowadzono: 
 w dniu 2 marca 2017 roku spotkanie w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś 

bezpieczny”, nad którą patronat objął Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowiecka Rada 
Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu 
Drogowego. Cel - pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, podnoszenie 
świadomości dotyczącej roli  noszenia odblasków czy udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  

 w dniu 12 marca 2017 roku akcję pod nazwą Ogólnopolski Dzień Matematyki w której 
wzięło udział ponad 250 uczniów klas IV-VI, a jej celem jest pokazywanie piękna 
matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów. 

 konkursy matematyczne:  
1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – wzięło udział 73 uczniów. 
2. Maks Matematyczny o nowej formule, który wykorzystuje technologie informatyczne 

– wzięło udział 15 uczniów. 
 

46. Zorganizowano: 
 21 marca obchody ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI. Ideą tego dnia jest promocja czytania, 

pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie,  
 obchody powitania Wiosny – parada uczniów ulicami miasta,  

 
47. Uczestniczono: 

 w etapie wojewódzkim kuratoryjnego konkursu polonistycznego, wśród 210 uczniów                        
z województwa mazowieckiego znalazł się nasz uczeń – Bartek Fołtyn z klasy VI.  

 XXXIV Małym Konkursie Recytatorskim na szczeblu powiatowym, w kategorii klas I – IV 
jedna uczennica Amelia Tuzimek zakwalifikowała się do etapu rejonowego i będzie 
reprezentowała szkołę w kwietniu w MOK „Amfiteatr” w Radomiu. 

 w półfinale wojewódzkim Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii 
U-12 (uczniowie urodzeni w latach 2005 – 2006). Drużyna naszej szkoły zajęła 3 miejsce w 
turnieju. 

 w półfinale wojewódzkim Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii 
U10 (uczniowie urodzeni w latach 2007 – 2008). Drużyna naszej szkoły zajęła 1 miejsce                  
w turnieju i uzyskała awans do Finału Wojewódzkiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion               
o Puchar Tymbarku”. 
 

48. Ogłoszono nabory na rok szkolny 2017/2018: 
 do klasy I  
 do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna i siatkowa. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sesji w dniu 1 marca 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) określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Białobrzegi środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji 
w Białobrzegach. 

4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych                  
w Białobrzegach, objętych Podstrefą Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro – Park Wisłosan. 

5) zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. 
6) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział 

Zamiejscowy w Radomiu skargi na Uchwałę 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 Gminy i Miasta 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. 


