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

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 30 października 2017 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1. Podpisano umowę z firmą ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia na realizację zadania 

„Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów - Brzeska Wola gm. Białobrzegi”. 
Termin umowny określono na 30 listopada. Wartość umowy wynosi 169.033,16zł brutto. 
 

2. Ogłoszono kolejny przetarg na realizację części projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” polegającej na: 

 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu za ulicą 
Polną w Białobrzegach 

 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Suchej; 
w ramach unijnego projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura               
i Środowisko 2014-2020. Termin składania ofert określono na 19 grudnia. 
 

3. Trwa procedura oceny złożonych ofert w przetargu na zakup energii elektrycznej dla 
jednostek organizacyjnych gminy w 2018 roku. Do przetargu wpłynęły 4 oferty.  
 

4. Trwa procedura oceny złożonych ofert w zapytaniu ofertowym na usługę konserwacji 
instalacji solarnych wykonanych w ramach projektu „Słoneczna energia dla gminy 
Białobrzegi”. Wpłynęły 2 oferty, trwa weryfikacja. 
 

5. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac związanych z remontem pomieszczeń Urzędu 
Stanu Cywilnego. Wpłynęły 2 oferty, trwa ich weryfikowanie. 
 

6. Zakończył się przewidziany na 2017 rok etap robót ziemnych na budowanej 
pełnowymiarowej hali sportowej przy PSP Nr 1 im. KEN. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 350 tys. zł. 
 

7. Zakończono prace związane z przebudową ul. Kościelnej. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 356.934,94 zł. 
 

8. Zakończono realizację zadań związanych z dobudową oświetlenia drogowego na ulicach 
Parkowej (21.435,17zł), Szlacheckiej (6.998,70zł) i Leśnej (9.999,90zł) w Suchej.                  
W końcowej fazie są roboty na ul. Kasztanowej. 
 

9. Zakończyła się faza prac projektowych przy zadaniach: 
- oświetlenia drogowego w Stawiszynie i Dąbrówce, 
- oświetlenia drogowego w Szczytach, 
- oświetlenia drogowego w Białobrzegach na ulicach Jałowcowej, Sosnowej, 
Jodłowej, 
- zagospodarowanie placu targowego „Zieleniak” w Białobrzegach, 
- zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach. 
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10. Trwają zaawansowane prace nad ogłoszeniem przetargów na realizację następujących 

przedsięwzięć wieloletnich: 
- przebudowa (rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”, 
- przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej w ramach projektu „Mój 
Rynek” 
- dalsza modernizacja stadionu i przystosowanie obiektu do szerszego wykorzystania 
w ramach projektu „Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza 
sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim  w Białobrzegach” 

 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
11. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 1476/R/2017 stwierdził nabycie przez Gminę 

Białobrzegi, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości zajętej pod publiczną drogę 
gminną Leopoldów - Brzeska Wola - działka oznaczona nr 106 o pow. 0,63 ha, obręb 
Leopoldów. 
 

12.  Dokonano wyceny nieruchomości oznaczonej nr 1532/11 o pow. 1,3003 ha położonej 
w Białobrzegach pomiędzy ulicami Mikowską i Spacerową celem jej zbycia. Oszacowana 
wartość rynkowa nieruchomości wyniosła 1.658.000,00 zl. Cenę wywoławczą do 
publicznego przetargu ustalono w wysokości 2.500.000,00 zł netto. 
 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   
 

13. Przekazano dotacje niepublicznym placówkom, funkcjonującym na terenie Miasta                      
i Gminy Białobrzegi za miesiąc listopad 2017 na łączną kwotę 63.542,97zł 

 
14. Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi podpisał umowę z Mazowieckim Kuratorem 

Oświaty o udzielenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach 
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                       
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna 
tablica”. Przyznana kwota dofinansowania: 14.000,00 zł. 
 

15. Gmina Białobrzegi aplikowała do konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań                      
z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” 2018, ogłoszonego 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Moduł 2: zapewnienie 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy                    
z udziałem programu „Maluch”. Wnioskowana kwota z dotacji: 14.858,00 zł. 
 

16. W ramach umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie Białobrzegi 
środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników w 2017 r. oraz ich rozliczania przyznano i wypłacono dofinansowanie 12 
pracodawcom  na łączną kwotę 96.928,48 zł. 
 

17. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – Wyprawka szkolna” 
dofinansowano zakup podręczników uczniom niepełnosprawny uczęszczającym do szkół 
podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na łączna kwotę: 4.295,00 zł. 
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach  
 

18. Rozpoczęto prace przy realizacji  zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej                              
w ul.          Srebrnej oś  Nowiny w Białobrzegach etap II.  
Wykonawcą jest firma INSBUD Krzysztof Werens  
Planowany termin wykonania  20.12.2017 r 
Zadanie realizowane będzie ze środków własnych zakładu. 
 

19. Trwają prace przy realizacji zadania  p.n. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz                            
z przyłączami w ul. Kościelnej (odnoga boczna) w Białobrzegach. 

 
20. W dniu 7 listopada 2017 r unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na zbyt 

wysokie oferty cenowe na wykonanie zadania  p.n. ,, Budowa zbiornika wody pitnej wraz 
z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej gmina  Białobrzegi. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

 
21. Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Białobrzegach informuje,                           

że w ostatnim okresie z uwagi na nadchodzący okres jesienno-zimowy udzielił pomocy 
dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialną. 
Ogółem udzielono pomocy dla 130 rodzin na ogólną kwotę 36 330 złotych. 
Jednocześnie informujemy, że posiadamy wystarczające środki na pomoc dla 
potrzebujących rodzin. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 
22. W piątek 3 listopada w Białobrzeskiej Galerii Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie 

wystawy „Na koziołki”. Jest to seria 31 fotografii na których znajdują się kozły, które 
zamieszkują nasze lasy. Wszystkie zdjęcia są autorstwa Arkadiusza Kurowskiego. 
 

23. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w listopadzie zakupił nowości książkowe dla 
dzieci i młodzieży do oddziału dla dzieci biblioteki publicznej. W zakupie znalazły się 
m.in. brakujące lektury dla uczniów szkoły podstawowej oraz książki o różnej tematyce 
dla najmłodszych.  
 

24. 24 listopada 2017 roku w hali widowiskowo – sportowej w Białobrzegach odbył się 
XXVI Białobrzeski Festiwal Piosenki do którego przystąpiły 73 osoby. Uczestnicy 
prezentowali się w pięciu kategoriach wiekowych 
Jury konkursowe  przyznało GRAND PRIX XXIV BIAŁOBRZESKIEGO FESTIWALU 
PIOSENKI NATALII KOPYCKIEJz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                                   
w Białobrzegach. 
W finale wystąpiła Majka Jeżowska wspaniale bawiąc dzieci i dorosłych. Festiwal 
rozpoczął cykl imprez związanych z 40- leciem MGOK. 
 

25.    W fili bibliotecznej w Szczytach odbędzie się z okazji Światowego Dnia Misia "II Bal 
literacki Misiaków"- 30 listopada (czwartek) w godzinach 17-19. W programie: praca 
plastyczna, gry i zabawy oraz dyskoteka. 
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26. Także w Białobrzegach 30 listopada  od godziny 17.00, w sali Cechu, dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia MGOK  odbędą się tradycyjne Andrzejki - zabawa                              
z animacjami oraz słodki poczęstunek. Animacje poprowadzą instruktorki z MGOKu. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 
27. Zakupiono w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nowości 

wydawnicze do szkolnej biblioteki za kwotę 9190,50 zł. 
 

28. Pozyskano: 
 dofinansowanie w wysokości 6700 zł na doposażenie gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej, 
 tablet i gadżety edukacyjne z Fundacji Orange w ramach realizacji w świetlicy 

szkolnej programu Mega Misja. 
 

29. W dniach od 13 do 19 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w realizacji 
działań w ramach projektu „Otwarta firma” obchodzonego z okazji Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu 
promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. 
 

30. Przeprowadzono konkursy: 
 kuratoryjne z języka polskiego, matematyki, (1 uczennica zakwalifikowała się 

do II etapu eliminacji rejonowych) 
 przedmiotowe z geografii, matematyki, historii, języka angielskiego                         

i niemieckiego, 
 szkolny ortograficzny, 
 wiedzy o bezpieczeństwie, 
 profilaktyczne we współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 
31. Przeprowadzono: 

 Samorząd Uczniowski - zbiórkę artykułów dla zwierząt ze schroniska                       
w Małym Bożym, 

 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia – IV Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
32. 9 listopada uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej  w ramach 

współpracy z Komendą  Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu wzięli udział 
w zajęciach edukacyjnych „ Bezpieczny Dom” w Radomiu. Celem zajęć było  
przekazanie   najmłodszym uczniom wiedzy  dotyczącej  bezpiecznego zachowania się     
w sytuacjach zagrożenia pożarowego. 
 

33. 14 listopada  uczniowie PSP w Suchej wzięli udział   w Mistrzostwach Powiatu w mini 
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Dziewczęta zajęły III miejsce, chłopcy II miejsce. 
Najlepszym bramkarzem turnieju został uczeń naszej szkoły. 
 

34. 16 listopada w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach 
odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z rodzicami n/t „ Narkotyki, dopalacze – nie 
tędy droga”. 
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35. Odbywają się zajęcia dodatkowe w ramach ogólnopolskiego programu Super Koderzy                
na których dzieci uczą się kodowania. Dzięki otrzymanej dotacji  zakupiono: 
-  3 tablety Lenowo 300 -10IBY 
- słuchawki iBOX HPI D005  - 6 szt. 
Koszt zakupu to 3000,00 zł  
 

36. Zostały zamówione stroje sportowe na kwotę – 2000,00 zł.  Koszt zakupów pokryty 
będzie ze środków Rady Rodziców. 
 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
 

37. W ramach programu profilaktycznego „B&N” Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego zorganizowało akcję "Podaruj Serce Wariatom Drogowym" .Celem 
kampanii jest więc realne zaangażowanie ludzi i zachęcenie ich do wspierania 
pozytywnych zachowań na drodze. 
W dniu 15 listopada 2017r. mł. asp. Edward Banach z Komendy Powiatowej Policji 
w Białobrzegach wręczył p. Aleksandrze Śmietance Certyfikat Koordynatora ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pani Aleksandra Śmietanka za efektywne 
i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa została jednym z trzech 
koordynatorów w województwie. 

 
38. Osiągnięcia uczniów: 

 W Kuratoryjnym Konkursie z Języka Angielskiego  do  II etapu zakwalifikował 
się Bartłomiej Sobień uczeń kl. IIIb 

 W Kuratoryjnym Konkursie Historycznym do II etapu zakwalifikowała 
się Aleksandra Bień uczennica kl. IIa 

 W XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. 
O niepodległość i granice Rzeczypospolitej" do  II etapu zakwalifikowali się 
uczniowie kl. II a Kacper Grodzki oraz Oskar Pośnik . 
 

39. W miesiącu listopadzie w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
zakupiono lektury, literaturę młodzieżową, słowniki i audiobooki do biblioteki szkolnej 
za kwotę 6540,95 zł (356 wolumenów). Łączna kwota pozyskanego dofinansowania na 
ten cel wynosiła 15.000 zł (w ramach którego zakupiono w sumie 803 wolumeny). 

 
 
 
Na sesji w dniu 30 października 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) przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska Wola”; 
4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                  

i Gospodarki Wodnej w warszawie; 
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach w ośmioletnią 
Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Białobrzegach; 



 6

6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Suchej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej; 

7) zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 
2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi.  
 

Na nadzwyczajnej sesji w dniu 13 listopada 2017 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła 
uchwałę  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

 
 
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. 


