
Sesja Nr XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 31 sierpnia 2017 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 29 czerwca 2017 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
 
1. Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Zakładu Usług 

Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach. Zadanie 
wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX                                           
za kwotę 388.999,99 zł. 

2. Zakończono prace związane z „Budową nowych sal przy Publicznym 
Przedszkolu nr 2 im Kubusia Puchatka w Białobrzegach”. Zadanie w latach 
2016-2017 wykonała firma „DOMEKS” Grzegorz Przygodzki na kwotę 
489.452,94 zł. 

3. Zakończono prace związane z przebudową pomieszczeń kuchennych                                   
w Publicznym Przedszkolu nr 2 im Kubusia Puchatka w Białobrzegach. 
Zadanie wykonała firma „DOMEKS” Grzegorz Przygodzki na kwotę 
140.450,00 zł. 

4. Zakończyła się dostawa nowego wyposażenia kuchni do Publicznego 
Przedszkola nr 2 im Kubusia Puchatka w Białobrzegach. Zamówienie 
zrealizowała Hurtownia ROBIN Danuta Rabczewska na kwotę 37.865,17 zł. 

5. Trwają roboty budowlane związane z „Budową pełnowymiarowej hali 
sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białobrzegach”. Zadanie wykonuje firma ARBUD Sp. z o.o. 
Sp. k. z Radomia za kwotę 4.994.530,52 zł brutto, termin realizacji                         
do 31 maja 2019 r.  

6. Trwają roboty budowlane związane z III etapem „Przebudowy ulicy 
Kościelnej w Białobrzegach”. Zadanie wykonuje firma INSBUD Krzysztof 
Werens za kwotę 336.571,07 zł. Termin realizacji zadania do 16.10.2017 r. 

7. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Białobrzegi dla zadań:  
 budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej w Suchej  
 dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej  
 dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej w Suchej 
 dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej w Suchej 
Zadanie wykonuje firma P&K LED Piotr Sobór za kwotę 333.991,59 zł. 
Termin realizacji do 31.10.2017 r. 
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8. Zlecono wykonanie projektu budowlano–wykonawczego na 

zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowiska Zieleniak z firmą 
Biuro Architektoniczne „Arch–Point” za kwotę 35.000,00 zł. Termin 
realizacji zadania do 30.09.2017 r. 

9. Zlecono wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionna 
z funduszu sołeckiego na 2017 r. firmie Zakład Usług Budowlanych 
Leszek Trzaska za kwotę 7.849,25 zł, termin realizacji do 15.09.2017 r.  

10. Zlecono wykonanie projektów w zakresie dobudowy oświetlenia 
drogowego w ramach zadań wskazanych w funduszach sołeckich 
Stawiszyna i Szczyt. Prace projektowe wykonuje firma EKODOM Piotr 
Kierszniewski z Grójca za łączną kwotę 11.470,00 zł. Termin realizacji 
do końca września 2017 r. Ponadto poinformowano Sołtysów Brzeziec                     
i Suchej, że rozeznanie cen rynkowych na wskazane przez sołectwa 
zakresy znacznie przekraczają wartości zabezpieczone w budżecie. 

11. W dniu 10 sierpnia br. odbyła się kontrola utrzymania trwałości projektu 
„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi” dofinansowanego 
środkami Unii Europejskiej w latach 2009 – 2011. Wynik kontroli: 
pozytywny. 

12. Trwa procedura przetargowa na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
Suchej i osiedla na południe od ulicy Polnej w Białobrzegach, która 
będzie realizowana ze środków POIiŚ w ramach unijnego projektu.                        
Do postępowania wpłynęło 2 oferty na zakres obejmujący Suchą i 4 
oferty na białobrzeskie osiedle. Trwają prace komisji przetargowej. 
Trwają przygotowania do ogłoszenia w ramach unijnego projektu POIiŚ  
postępowań przetargowych na: 
 przebudowę (rozbudowę) i modernizację oczyszczalni ścieków 
 inspektorów nadzoru nad przebudową oczyszczalni i budową 

kanalizacji sanitarnych 
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gmina Białobrzegi nabyła z mocy 

prawa nieodpłatnie na własność 36 nieruchomości,  stanowiących drogi 
gminne, o łącznej powierzchni 10,74 ha w Suchej i 7 nieruchomości, 
stanowiących drogi gminne, o łącznej powierzchni 0,8324 ha w Kamieniu. 

2. W wyniku podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Białobrzegi wydzielono: 

 teren o pow. 0,0052 ha z przeznaczeniem na przedłużenie ulicy Leśnej                            
w Białobrzegach; 

 grunt o pow. 1,3003 ha z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne         
w Białobrzegach. 
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3. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
nieruchomości położonych w obrębie Szczyty ozn. jako dz. nr 363 o pow. 
0,63 ha i 436 o pow. 0,46 ha przeznaczone do użytku rolniczego na czas 
określony do 5 lat. Przetarg został wyznaczony na 21 września br. 

4. Aktem notarialnym z dnia 21.07.2017 r. nabyto do gminnego zasobu 
nieruchomości działki położone w obrębie Brzeźce o łącznej pow. 0,0233 ha. 
Działki stanowią poszerzenia ulic Prostej i ulicy Projektowanej w Brzeźcach. 

5. Zawarto umowy dzierżawy: 
 działki nr 374 o pow. 0,99 ha w Kamieniu z dotychczasowym dzierżawcą                                

z przeznaczeniem do użytku rolniczego, na czas określony do dnia 
31.07.2020 r.; 

 części działki nr 1532/1  o pow. 25 mkw. w Białobrzegach                                                         
z dotychczasowym dzierżawcą z przeznaczeniem na umieszczenie nośnika 
reklamowego, na czas określony do dnia 31 07.2020 r. 

6. Złożono do Wojewody Mazowieckiego wnioski o stwierdzenie nabycia                                                          
z mocy prawa przez Gminę Białobrzegi nieruchomości położonych: 

 w Leopoldowie, stanowiącej drogę publiczną  - dz. nr 106 o pow. 0,63 ha; 
 w Kamieniu – dz. nr 440 i 470  o łącznej pow. 0, 82 ha stanowiących mienie 

gromadzkie. 
7. W dniu 25.08.2017 r. odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów 

położonych przy ulicy Krakowskiej, za osiedlem Mikowska, w sprawie 
scalenia i podziału tych gruntów. 

 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
 
8. Prowadzone są prace związane ze zwrotem producentom rolnym podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. W sierpniu br. producenci rolni mogli ubiegać się o zwrot 
w/w podatku, składając wnioski wraz z fakturami VAT, stanowiącymi 
dowód zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2017 r. do                      
31 lipca 2017 r.  Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia 
złożenia, zaś zwrot podatku przyznanego na podstawie wydanych uprzednio 
decyzji  nastąpi w miesiącu październiku br. 

 
Zakład Usług Komunalnych  
 
9. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych, które 

wygrała firma Centrum Drogowe „BiG” Ługów - Świebodzin. Koszt zadania 
to 5.837,83 zł/brutto.  

10. Zagospodarowano plac gminny między ul. Kościelną, a ul. Polańską poprzez 
wywiezienie urobku, nawiezienie ziemi, rozplantowanie i posianie trawy. 
Zadanie wykonała firma FHU Sławomir Dawiczewski z Białobrzegów                                           
wraz z pracownikami ZUK. Koszt zadania: 11.300,00 zł/brutto. 
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11. Realizowane są bieżące remonty dróg gminnych i prace w zakresie 
utrzymania czystości i porządku w mieście.  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
12. W okresie wakacyjnym odbyły się zajęcia pn. „Barwne Lato”, w których 

uczestniczyło 50 dzieci. W ramach wakacyjnej akcji zorganizowano zajęcia 
w sposób urozmaicony. Uczestnicy odwiedzili m.in. Termy w Mszczonowie, 
kino Helios w Radomiu, Niebieskie Źródła i Skansen rzeki Pilicy                                
w Tomaszowie Mazowieckim, Magiczne Ogrody w Trzciankach.  

13. Ponadto realizowane były projekty: 
 „Wakacyjne kino w bibliotece” - seanse filmowe zorganizowano dla                              

75 przedszkolaków.  
  „Teatr łączy pokolenia” - w ramach programu „Koalicja dla młodych” 

Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej. W zajęciach teatralnych 
prowadzonych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu brało udział około                             
40 dzieci i seniorzy z Grupy 50+. Partnerami projektu był Urząd MiG oraz 
Starostwo Powiatowe. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.   

 Filia biblioteczna  w Szczytach realizowała projekt „Śladami rzeki Pilicy” 
dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi. W ramach projektu 
prowadzone były zajęcia tematyczne o rzece Pilicy i Ziemi Białobrzeskiej. 

 Ponadto w sierpniu w ramach zajęć wakacyjnych w bibliotece prowadzone 
były artystyczne środy i bajkowe czwartki, kolorowanki na wesoło,  zajęcia 
plastyczne - malowanie metodą kredek ołówkowych kolorowanek A3, 
zajęcia kreatywne z języka angielskiego, zajęcia z czytelnictwa i fotografii.  

 
 
Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach im. Jana Kochanowskiego  
 
14. Podczas przerwy wakacyjnej wykonano remont – modernizację rozdzielni 

głównej w budynku szkoły. Przybliżony  koszt to 2500 zł.  Wyremontowano 
i odmalowano salę gimnastyczną za kwotę około 6700 zł. 

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 
15. Zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny i kamery cyfrowe, szafki, 

ławki i krzesła szkolne dla uczniów, zlewozmywaki i talerze, taboret gazowy                                     
oraz niezbędny sprzęt kuchenny, kserokopiarkę na potrzeby szkoły. Wydatek 
na kwotę około 46 800 zł zrealizowany przy wsparciu finansowym Rady 
Rodziców. 
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16. Wykonano niezbędne naprawy i remonty: 
 przystosowano 2 pomieszczenia w budynku przy ulicy Reymonta na szatnie,  
 zainstalowano monitoring wizyjny w nowopowstałych szatniach w budynku 

przy ulicy Reymonta,  
 zabezpieczono warstwą polimeru posadzki i podłogi w salach lekcyjnych 

oraz na szkolnych korytarzach w budynku przy ulicy Rzemieślniczej, 
 dokonano modernizacji kuchni szkolnej, w pomieszczeniach zmywalni                                 

i obieralni wymieniono instalacje hydrauliczne, 
 naprawiono instalację elektryczną na II piętrze w budynku przy ulicy 

Rzemieślniczej, 
 dokonano renowacji mebli w bibliotece szkolnej i przeprowadzono 

modernizację pomieszczeń bibliotecznych. 
 
 
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach  
 
17. W okresie wakacji przeprowadzono remont i malowanie dwóch sal do zajęć                                 

przedszkolnych i pomieszczeń  kuchennych oraz zamontowano zestaw 
interaktywny. Prowadzona jest wymiana ogrodzenia i nowy cokół betonowy 
z montażem przęseł metalowych. Wykonano pierwszą część ogrodzenia od 
ulicy Targowickiej i częściowo od ulicy Szkolnej na kwotę 31 180, 50 zł.  

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej  
 
18. Przeprowadzono przegląd techniczny budynku i otoczenia szkoły pod 

względem BHP  oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonano prace 
porządkowe i przegląd sprzętu i urządzeń, dokonano niezbędnych  
remontów, napraw  i  konserwacji. 

19. Przeprowadzono remont placu zabaw i  wymieniono uszkodzone elementy 
zabudowy znajdującej się na placu. Część prac została sfinansowana                                    
ze środków Rady Rodziców. Łączny koszt zadania  wyniósł 6.000 zł. 

20. Zakupiono na kwotę ponad 20 000 zł stoliki i krzesła dostosowane                               
do wzrostu uczniów klas starszych oraz brakujące szafki szatniowe, 
doposażono szkołę w tablicę interaktywną  z projektorem, dwa notebooki                            
z oprogramowaniem, zestaw komputera stacjonarnego z monitorem, 
zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych 
oraz szkoły.  

21. Przygotowano wniosek  w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna Tablica”. 
Wnioskowana kwota w ramach programu to 14 000,00 zł.  Pozyskane środki 
będą przeznaczone na zakup dwóch tablic multimedialnych i dwóch 
projektorów do sal lekcyjnych. 
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22. W nowym roku szkolnym w ramach dofinansowanie w wys. 3.000 zł, 
realizowany będzie ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange – 
„Super Koderzy”, którego kluczowym elementem będzie nauka 
programowania. Program adresowany jest dla uczniów w wieku od 8 do                  
12 lat. Do programu zakwalifikowało się 150 szkół z całej Polski. 

23. W czerwcu br. zakończono realizację  ogólnopolskiego programu  
„MegaMisja” dzięki któremu doposażono świetlicę szkolną w 2 tablety, 
książki, gry, układanki, pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne oraz 
projektu Cybernauci realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska                                  
w partnerstwie Collegium Civitas którego głównym celem  było 
kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci poprzez realizację warsztatów 
dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. 
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 
24. Od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków                           

na świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz fundusz 
alimentacyjny  na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom,  jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.                                                                           
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie 
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom,  jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.                                        
Liczba przyjętych wniosków na dzień 30 sierpnia br. wynosi: świadczenia 
wychowawcze– 675, świadczenia rodzinne– 297, fundusz alimentacyjny– 21. 
Liczba wydanych decyzji na dzień 30 sierpnia br. wynosi: świadczenia 
wychowawcze – 182, świadczenia rodzinne – 132. 

 
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
25. Wpłynęło dwie oferty cenowe firm: 

 INSBUD - Krzysztof Werens Białobrzegi na kwotę  95 185,00 zł + VAT; 
 Z.I ,, JANCZES” Sp.j. Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom na kwotę 

79 674,80 zł netto+VAT  
na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz                                                    
z przyłączami w ul. Kościelnej w Białobrzegach (odnoga boczna)”.  
Zakres do wykonania to      kanał sanitarny grawitacyjny  z rur PVC                                                                                                                             
w wykopie 231 mb, odnoga boczna z rur PVC 69 mb do posesji 
zakończonych studnią PVC 160, odnoga boczna z rur PVC 160, 45 mb, 
do granicy posesji. Trwa procedura sprawdzania ofert. Planowany termin 
wykonania  zadania 31.10.2017 r. Zadanie realizowane będzie ze środków 
własnych zakładu. 
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26. Kontynuowane jest układanie sieci wodociągowej na osiedlu ,,Nowiny”                                            
w następujących ulicach: ul. Biała, ul. Tęczowa, ul Cytrynowa, ul. Różana, 
ul. Lawendowa, ul. Błękitna. Ogółem do wykonania 1035 mb. Całkowita 
długość  sieci  całego osiedla wynosi 2700 mb. Planowany termin wykonania 
zadania. 30.09.2017 r.  Zadanie realizowane będzie ze środków własnych 
zakładu. 

 
 
 
 
27. W dniu 15 sierpnia odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta 

Wojska Polskiego i  97 rocznicy Cudu nad Wisłą, rozpoczęte Mszą Świętą                                   
za Ojczyznę oraz okolicznościowym przemówieniem Burmistrza pod 
pomnikiem pamięci na placu kościelnym. Przedstawiciele samorządu, 
organizacje kombatanckie, stowarzyszenia  i szkoły złożyły wiązanki 
kwiatów. 

28. W dniu 16 sierpnia 2017 r. podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym 
odbyła się okolicznościowa uroczystość wręczenia parom małżeńskim 
obchodzącym 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, przyznanych przez 
Prezydenta RP medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i dyplomów.                                
W uroczystości uczestniczyło 15 par małżeńskich. Uroczystość zakończył 
wspólny obiad z jubilatami. 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na sesji w dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła 
uchwały w sprawie: 
 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy 

Białobrzegi z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego, 
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 rok, 
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach za 2016 rok, 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi, 
5) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017, 
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
7) ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty                                                     

za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Białobrzegi, 
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
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9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej                                                 
w Białobrzegach, objętej Podstrefą Białobrzegi Tarnobrzeskiej Strefy 
Ekonomicznej Euro – Park Wisłosan, 

10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, 
stanowiących mienie gminne na okres powyżej 3 lat. 

 
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. 


