
Sesja Nr XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 28 września 2017 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 31 sierpnia 2017 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1. Trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawców w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”: 
 na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu                  

za ulicą Polną oraz w Suchej; 
 na roboty budowlane polegające na przebudowie (rozbudowie) i modernizacji 

oczyszczalni ścieków – termin na składanie ofert do 5 października; 
 na usługę inspektorów nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanitarnych oraz 

przebudową oczyszczalni – termin składania ofert do 29 września; 
w ramach unijnego projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura               
i Środowisko 2014-2020. 
 

2. Trwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa drogi 
gminnej nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola gm. Białobrzegi”, w ramach którego 
wykonana zostanie nawierzchnia drogi w Leopoldowie. Termin składania ofert do 3 
października. 
 

3. Trwają roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego na terenie gminy 
Białobrzegi dla zadań:  

1). budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej w Suchej  
2). dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej  
3). dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej w Suchej 
4). 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. 
 

4. W dniu 5 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano 
umowę na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na II etap przebudowy targowiska 
miejskiego przy ul. Kościelnej. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 wynosi 999.999zł                      
i stanowi 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych. Projekt pn. „Mój rynek – 
przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II” polega na budowie 7 wiat 
handlowych, utwardzeniu, odwodnieniu i oświetleniu terenu, przebudowie części 
ogrodzenia od strony ul. Polańskiej i stworzeniu miejsc parkingowych. Realizacja projektu 
potrwa maksymalnie do 31 lipca 2019 roku. 
 

5. W dniu 15 września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek                           
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019 projektu obejmującego przebudowę ulicy Kasztanowej                        
w Suchej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowy (poszerzenia) jezdni               
i wykonania nowej nawierzchni oraz przebudowie rowu drogowego. Wartość zadania 
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oszacowano na 1.323.652,95zł, wnioskujemy o dotację w wysokości 661.826,47zł,                  
co stanowi 50% wartości. Trwa ocena wniosków.  
 

6. Uzyskaliśmy potwierdzenie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o zgodności                            
z wymaganiami IAAF i PZLA usytuowania i parametrów wybudowanych urządzeń 
(bieżnia, skocznia do skoku wzwyż, skocznie do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do 
pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do dysku oszczepem) na Stadionie 
Miejskim w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego                         
na Stadionie Miejskim”. Na podstawie Świadectwa PZLA nasz stadion został zaliczony do 
stadionów umożliwiających organizację zawodów do pierwszej klasy włącznie. 

 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
7. 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, przeprowadzony dnia 21 września 2017r. 
zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił d przetargu. 
 

8. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. cz. dz. nr 1024/8                    
o pow. 27 m2 położonej w obrębie Białobrzegi, przy ul. Bautscha na okres do 3 lat, plac 
przeznaczony pod garaż, który stanowi odrębną własność. 
 

9. Dnia 29 sierpnia 2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję stwierdzającą nabycia                 
z mocy prawa przez Gminę Białobrzegi nieruchomości położonych w obrębie Kamień gm. 
Białobrzegi ozn. nr ewid. 440 o pow. 0,31 ha oraz 470 o pow. 0,51 ha stanowiącej mienie 
gromadzkie. 
 

10. Trwa kontrola posiadanych umów oraz faktur na odbiór odpadów komunalnych przez 
osoby prowadzące działalność gospodarczą przy ulicy Krakowskiej w Białobrzegach. 
Kontrola prowadzona jest przez pracowników Urzędu przy udziale Policji. 
 

11. W dniu 26.09.2017 r. złożony został w Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. Oddział                 
w Tarnobrzegu wniosek o rozszerzenie Podstrefy Białobrzegi o działki oznaczone nr 
1243/152, 1243/156, 1243/160, 1243/167 i 1243/183 o łącznej powierzchni 1,0106 ha. 

 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   
 

 
12. Trwa ”Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców 

gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia”; realizowany przez Miejsko – Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach. 

 
 

13. W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania publicznego                        
pn. „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Białobrzegi w roku 
szkolnym 2017/2018”, w dniu 22.08.2017 r.  zawarto umowę z przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, ul. Laskowa26, 05 – 600 Grójec. 

). 
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14. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Białobrzegi, złożony w ramach Rządowego 
programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. 
 

15. Wsparcie w ramach programu otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej                      
w kwocie 14.000,00 zł., udział środków własnych przy realizacji zadania wynosi 
3.500,00 zł. (20%). Z pozyskanych środków finansowych szkoła zostanie doposażona                 
w 2 tablice interaktywne z projektorami.  
 

16. Dokonano weryfikacji danych dotyczących zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu 
podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – 
Wyprawka szkolna”. Wnioskowana kwota dotacji: 4.295,00 zł. 
 

17. Gmina Białobrzegi złożyła aktualizację wniosków o udzielenie dotacji celowej                
w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe. 

Wnioskowana kwota: 146.558,39 zł. 
 
18. W dniu 1 września 2017 r. dokonano wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych - 

Publicznego Żłobka „KRASNAL” w Białobrzegach.  
 

19. W związku ze złożoną do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach skargą, dotyczącą 
nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu Niepublicznego Żłobka „Promyczek” 
z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Kościelnej 93F, 26-800 Białobrzegi, upoważnieni 
przez Burmistrza pracownicy urzędu przeprowadzili kontrolę w placówce w dniach od 18 
do 21 września 2017 r. Protokół z kontroli wraz z zaleceniami zostanie przekazany Pani 
Agnieszce Kornet - Dyrektorowi żłobka. 

 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
 
28. Zamontowano napis LED – nazwę oraz logo Zakładu na budynku ZUK.                        

Koszt zadania: 20.541,00 zł brutto. Wykonawca: STUDIO REKLAMY Michał Wolczyk 
ul. Brzozowa 1a, 26-800 Białobrzegi. 

 
29. Trwają bieżące remonty dróg gminnych szlaką, kruszywem, betonem kruszonym. 

 
30. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, 

chodników, obcinaniu gałęzi i pielęgnacji terenów zielonych.  
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach  
 
31. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył procedurę wyboru najkorzystniejszej 

oferty na wykonanie zadania p.n. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 
Kościelnej (odnoga boczna) w Białobrzegach. W dniu 20.09.2017 r została podpisana 
umowa na wykonanie w/w zadania z firmą INSBUD Krzysztof Werens ul. Kościelna 93 E, 
26-800 Białobrzegi na kwotę 98 065,00 zł. Planowany termin wykonania  30.11.2017 r. 
Zadanie realizowane będzie ze środków własnych zakładu. 
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32. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sukcesywnie realizuje budowę  sieci wodociągowej 
na osiedlu ,,Nowiny” w następujących ulicach: ul. Biała, ul. Tęczowa , ul Cytrynowa ,                
ul. Różana, ul. Lawendowa  ul. Błękitna. i Srebrna. Ogółem zostało wykonane, 2050  mb 
sieci wodociągowej. Całkowita długość  sieci  całego osiedla wynosi : 2700 mb. Zostało do 
wykonania ok. 650 mb. które będzie realizowane w 2018 roku. Zadanie realizowane 
będzie ze środków własnych zakładu. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
33. 7 września 2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbyło się    

Narodowe Czytanie „ Wesela” Stanisława Wyspiańskiego 
 

34. W dniu 13.09.2017 zakupiono nowe pozycje do działu wypożyczalni biblioteki 
publicznej MGOK. Nowości to 117 sztuk z różnej kategorii czytelniczej dla czytelników 
zapisanych w bibliotece. 
 

35. Dnia 21 i 22 września  dyrektor Zygmunt Andrzej Łukomski, Anna Tchórzewska oraz  
Katarzyna Miazga reprezentowali MGOK na II Mazowieckim Konwencie Animatorów 
Kultury w Kozienicach, gdzie wspólnie z animatorami kultury z całego województwa 
pracowali nad Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej. Jest to projekt, który może 
być kamieniem milowym jeśli chodzi o podjęcie edukacji kulturalnej w naszym 
województwie i kraju.  
 

36. Dzisiaj 28 września od godz. 17.00 w sali tanecznej MGOK odbędzie się uroczyste 
rozpoczęcie Roku Artystycznego. 

 
Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach im. Jana Kochanowskiego  
 
37. W dniach 18-22.09.2017 r. młodzież klas sportowych Publicznego Gimnazjum im. 

Jana Kochanowskiego w Białobrzegach uczestniczyła w obozie sportowym w Istebnej. 
Całkowity koszt wyniósł 14700 zł. 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 
38. W miesiącu wrześniu: 

1) przeprowadzono: 
 akcję Odblaskowe Pierwszaki 2017, 
 wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Wolontariatu szkoły, 

2) zorganizowano: 
 we współpracy ze Stowarzyszeniem Jedynka KEN - IV festyn rodzinny pod 

hasłem Nasza szkoła jest wesoła – pozyskane środki przeznaczone zostaną               
na zakup komputerów dla uczniów klas VI i VII uczących się w budynku przy 
ul. Reymonta,  

 obóz sportowy w Sielpi dla uczniów klas sportowych – (25-28 września) 
3) rozpoczęto: 

 realizację programu Promujemy Czytanie we współpracy z Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

 realizację programu Mega Misja w ramach współpracy z Fundacją Orange. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
39. We  wrześniu    w  Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej (  jedna wśród 135 szkół                                          

zakwalifikowanych do programu z całej Polski) rozpoczęła się realizacja   
ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange - Super Koderzy, którego 
kluczowym elementem  jest  nauka programowania. Grupa uczniów szkoły będzie 
realizować ścieżkę „Dziennikarze przyszłości”. Uzyskane dofinansowanie na realizację 
programu   to 3.000, 00 zł. 

 
40. Ruszyła również kontynuacja ogólnopolskiego programu  MegaMisja czyli cyfrowa 

edukacja w szkole i świetlicy szkolnej. Dzięki realizacji programu w roku szkolnym 
2016/17 doposażono świetlicę szkolną w 2 tablety, książki, gry, układanki, pomoce 
dydaktyczne oraz materiały plastyczne. 

  
 
Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach  
 
41. We wrześniu w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka uruchomiono 

dodatkowy oddział przedszkolny. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Została 
uruchomiona kuchnia po całościowym remoncie (wraz z zapleczem) przystosowana                  
do wymogów HACAP. 
 

42. Ukończono remont klatki schodowej polegający na dostosowaniu do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych. Zainstalowano klapę oddymiającą oraz odpowiednie drzwi 
ognioodporne. Funkcjonuje dodatkowe wejście do przedszkola z odpowiednim podjazdem. 

 
 

43. Trwa realizacja projektu ,,Dni  przyjaźni z książką”. W przedszkolu odbył się koncert 
Filharmonii Narodowej ,,Głowa pełna dźwięków”, ognisko ,,Pożegnanie lata” oraz 
teatrzyk dla dzieci ,,Wróżki i czarodzieje”.  

 
Publiczny Żłobek KRASNAL w Białobrzegach  
 
44. W dniu 01.09.2017 roku swoją działalność rozpoczął Publiczny Żłobek „KRASNAL”                 

w Białobrzegach. Do żłobka uczęszcza obecnie 14 dzieci, we wrześniu złożone zostały                
2 nowe wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka od 1 października.  
W żłobku od 1 września zostało zatrudnionych 2 opiekunów.  

Publiczny Żłobek „KRASNAL” został w pełni wyposażony w meble, dywany, 
zabawki, środki dydaktyczne, odtwarzacz CD, nawilżacz powietrza, odkurzacz, środki                    
do utrzymania czystości. W żłobku prowadzone są jeszcze drobne prace remontowe poza 
godzinami pracy żłobka.  
 
 
 
Na sesji w dniu 31 sierpnia 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 2017 rok. 
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3) 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. 

4) uchwalenia 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. 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach. 
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, 

zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Białobrzegach. 
7) petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew. 

 
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. 


