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

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 28 września 2017 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1. Unieważniono postępowanie 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; 
 w ramach unijnego projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura                            

i Środowisko 2014-2020. 
 Oferty, jakie wpłynęły znacznie przekraczają środki w budżecie gminy. 
 Trwają prace nad ponownym ogłoszeniu postepowań przetargowych.  
 
2. Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa 

drogi gminnej nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola gm. Białobrzegi”, nie wpłynęła 
żadna oferta.  

 
3. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy do robót budowlanych 

składających się z dwóch zadań: 
 1). Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów - Brzeska Wola gm. Białobrzegi  
 2). Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach – etap III 
 Składanie ofert do 7 listopada 2017r.  
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
4. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Białobrzegach 

składającej się z działek nr: 1243/161 - 166 i 1243/168 - 170 o powierzchni  łącznej 4,3327 
ha, włączone do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 
WISŁOSAN (Podstrefa Białobrzegi). Cena netto nieruchomości 2.872.188,00 zł. 
 

5. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Białobrzegach 
składającej się z działek  nr: 1243/157 - 159 o pow.  łącznej 0,8612 ha, włączone                       
do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 
(Podstrefa Białobrzegi). Cena netto nieruchomości 548.560,00 zł. 
 

6. Zawarto porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE S. A.                
z siedzibą w Lublinie dla istniejącej stacji transformatorowej o pow. 30 m2 znajdującej się 
na dz. nr: 1396/18 położonej w Białobrzegach oraz polegającą na poprowadzeniu przez 
w/w nieruchomość przyłącza kablowego niskiego napięcie o długości 10 mb. 
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia wyżej opisanej służebności przesyłu płatne jest 
jednorazowo w wysokości łącznej brutto 4.287,78 zł.  
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Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   
 

7. Zakończono konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Białobrzegi 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie 
na 2018 rok. 
 

8. Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) złożono 
wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej Gminie Białobrzegi 
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną; 
otrzymano wnioskowane dofinansowanie w kwocie 20 100 zł. 

 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   

 
9. W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych zakończono prace związane ze zwrotem 

producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem przeprowadzono 90 szt. postępowań                  
na podstawie złożonych przez producentów rolnych  wniosków. Pozytywnie zostały 
rozpatrzone wszystkie wnioski, a kwota zwrotu ogółem wyniosła: 24.569,37 zł.  

 
Wydział Finansowo-Budżetowy   

 
10. Urząd Miasta i Gminy przygotowuje się do wprowadzenia płatności bezgotówkowych. 

Po dokonaniu integracji terminali płatniczych ze stosowanym przez Urząd 
oprogramowaniem będzie można płacić kartą podatki i opłaty gminne. Płacący w ten 
sposób mieszkańcy nie będą obciążani żadnymi prowizjami.  
 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
 

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

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

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach  

 
13. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty 

na wykonanie zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej os. Nowiny                     
w Białobrzegach etap II.  
Zakres rzeczowy : 

 Kanał sanitarny z rur PVC dn. 200, mb – 270 
 Studnie rewizyjne betonowe na kanale dn. 1200 szt. 9 
 Odnogi boczne do posesji z rur PVC dn. 160 , mb- 86 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy INSBUD Krzysztof Werens  na kwotę 
netto:105 500,00 zł. Planowany termin wykonania 20.12.2017 r. Zadanie realizowane będzie 
ze środków własnych zakładu. 
 
14. W dniu 12 października 2017 r ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania 

p.n. ,, Budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej               
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w Suchej gm. Białobrzegi. Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. Planowany 
termin wykonania  30.06.2018 r. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych 
zakładu. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 
15. W październiku zakupiono nowe książki z otrzymanej dotacji. Nowości wybrane 

zostały na podstawie propozycji czytelników. Księgozbiór wypożyczalni wzbogacił się o 
119 sztuk za kwotę 3 tys. zł.  

 
16. 13 października 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach 

odbyło się spotkanie z Ryszardem Sobolewskim podróżnikiem, fotoreporterem                           
i dziennikarzem p.n. „Poznaj Wenezuelę”. Spotkanie uświetnił I sekretarz Wenezueli 
Dimas Jesus Alvarenga Guerra oraz Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi Sławomir 
Bielecki.  

 
17. 23 października 2017 już po raz VIII w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum 

im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach miał miejsce Białobrzeski Konkurs Ortograficzny 
o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów DYKTANDO 2017.  Do konkursu przystąpiło 
blisko 90 uczniów ze szkół gimnazjalnych z gminy i powiatu białobrzeskiego, ze szkół 
ponadgimnazjalnych gminy Białobrzegi oraz dorośli. Tekst dyktanda przygotował prof. dr 
hab. Andrzej Markowski – członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł Białobrzeskiego Mistrza Polskiej Ortografii otrzymał: 
Konrad Solarski - Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach.  
 

18. Z końcem października zakończyliśmy drugą edycję kursu komputerowego dla osób 
starszych. Prognozowane warsztaty zostały zrealizowane w 100 procentach. Kurs odbywał 
się w czytelni biblioteki dla trzech grup trzy razy w tygodniu przez dwa miesiące.  
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 
19. Zakupiono do pracowni komputerowej budynku przy ul. Reymonta 13 z której 

korzystają uczniowie klas VI i VII: 
 12 zestawów komputerowych o wartości 11 880zł, (sfinansowano ze środków 

pozyskanych z organizacji IV festynu rodzinnego) 
 Oprogramowanie dodatkowe – pakiety Office Std 2016 SNGL OLP NL Acdm do 12 

zestawów komputerowych o wartości 3675,24 zł (sfinansowano ze środków Rady 
Rodziców). 

 
20. Przygotowano uroczystą akademię z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej 

połączoną ze ślubowaniem uczniów klas I oraz wręczeniem nagród dyrektora szkoły. 
 

21. Rozpoczęto: 
 we współpracy z Agencją Rynku Rolnego realizację programu  dla szkół w ramach 

którego uczniowie klas I – V otrzymują owoce, warzywa oraz  mleko. Program  
kształtuje wśród dzieci dobre nawyki żywieniowe.  

 realizację projektu promującego czytanie „Bohaterom Niepodległej” organizowanym 
przez Bibliotekę Pedagogiczną i MSCDN w Radomiu, 

 współpracę z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach programu 
Otwarta Firma, (w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego). 
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22. Uczniowie szkoły wzięli udział w międzypowiatowym finale sztafetowych biegów 

przełajowych: 
 kategoria dziewcząt – 12 miejsce  
 kategoria chłopców – 10 miejsce 

 
23. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach zaprasza do udziału                 

w marszu „NOSZĘ ODBLASKI – JESTEM WIDOCZNY!”, który odbędzie się                    
30 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 09.45.  

Marsz realizowany jest w ramach kontynuowanego w szkole projektu B&N B jak 
Bezpieczny, N jak Niechroniony. Podczas marszu uczniowie będą wręczać pieszym 
uczestnikom ruchu elementy odblaskowe, które zwiększą Ich widoczność o zmroku, a 
co za tym idzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
24. W październiku w  Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 3 „ Rozwijanie zainteresowań uczniów 
poprzez promowanie  i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup 
nowości wydawniczych” zakupiono do biblioteki szkolnej  276 pozycji   w tym:  
 - 10 audiobooków 
 - 164 lektur 
 - 102 pozycje to nowości wydawnicze: literatura dziecięca i młodzieżowa  
    oraz słowniki i atlasy z różnych dziedzin wiedzy. 
Koszt zakupu to 5000,00 zł  w tym pozyskana dotacja 4000,00 zł. 
 

25. 12 października 2017 roku  odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie 
pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej. W tym dniu  
również pierwszoklasiści  i ich rodzice wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Radomiu  w  ramach akcji   skierowanej 
do  rodziców i uczniów  klas pierwszych szkół podstawowych– Bezpieczny 
Pierwszoklasista. WORD wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego 
przygotował dla każdego pierwszoklasisty „odblaskową wyprawkę. 
 

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach  
 

26. W Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach: 
 odbyło się zakończenie projektu edukacyjnego ,,Dni przyjaźni z książką” 

realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,KOKARDA”, 
  dzieci wzięły udział w uroczystości ,,Urodziny Kubusia Puchatka” , 
 odbył się kolejny Koncert Filharmonii Narodowej pt. ,,To był bal”, 

 
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach  

 
27. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi przystąpiło do  realizacji projektu „Rosnę 

zdrowo na sportowo” z Działaj Lokalnie „Koalicja Dla Młodych” we współpracy                  
z Miejskim Klubem Sportowym „Pilica”. W ramach realizacji projektu w październiku 
odbyły się: 
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1) Mecz piłkarski na Stadionie Miejskim pomiędzy Rodzicami z PP nr 1 im. Jasia               
i Małgosi a Rodzicami PP nr 2 im. Kubusia Puchatka. Sędziował Burmistrz                
Pan Adam Bolek.  

2) Mini Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków na Hali Sportowej z udziałem dzieci 
z obydwu białobrzeskich przedszkoli.  Niedzielne rozgrywki były pierwszą tego 
typu imprezą skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym.   

3) Towarzyski mecz piłki nożnej Rodziców z PP nr 1 im. Jasia i Małgosi                                       
z zawodnikami Klubu Sportowego "Pilica" na Stadionie Miejskim.                            

  
. 

 
 
 
Na sesji w dniu 28 września 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) połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach                         

z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej                       
w Białobrzegach. 

4) zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi. 
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych                                 

w Białobrzegach, objętych Podstrefą Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro – Park Wisłosan. 

6) zmiany uchwały Nr XXII/173/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                        
30 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/205/2013 z dnia 20 marca 2013 r.                    
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013-2017. 

7) zmiany uchwały Nr XVII/111/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 
2008 r. zmienionej uchwałą Nr XXII/172/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta                        
i Gminy Białobrzegi na lata 2013-2017. 

 
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. 


