
Sesja Nr XXXVIII/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 26 marca 2018 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 29 stycznia 2018 r. do obecnej sesji. 

 
Wydział Inwestycji 
 

1. Rozpoczęła się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu za ulicą Polną w 
Białobrzegach. Wykonawcą jest PPU WIMAR Waldemar Markowski ze Starego Kobylnika z 
terminem realizacji do 30.08.2019r. 
 

2. Na dzień 27.03.2018r. wyznaczono termin składania ofert w drugim przetargu 
nieograniczonym na „Przebudowę boiska na boisko piłkarskie oraz budowę zaplecza 
sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”. Pierwsze postępowanie 
przetargowe zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. 
 

3. Na dzień 27.03.2018r. wyznaczono termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na 
budowę oświetlenia drogowego obejmującego następujące zadania: 

1). Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Suchej 
2). Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Suchej 
3).Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w 
Białobrzegach 
4). Budowa oświetlenia na terenie cmentarza  

 
4. Na dzień 30.03.2018r. wyznaczono termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na 

„Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego >Zieleniak<”, w ramach którego 
planujemy wymienić nawierzchnię, wykonać oświetlenie zewnętrzne i postawić pierwszych 
sześć drewnianych wiat handlowych. 
 

5. W dniu 08.02.2018r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację robót 
budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj polegających na przebudowie targowiska 
miejskiego w Białobrzegach. Do postępowania wpłynęły dwie oferty o wartości znacznie 
przekraczającej środki przeznaczone na ten cel. Burmistrz wystąpił do Marszałka 
Województwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego objętego 
projektem, czekamy na stanowisko. 
 

6. W dniu 15.03.2018r. Burmistrz rozstrzygnął przetarg nieograniczony na realizację robót 
budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Suchej. Wygrała firma 
ARBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Radomia za kwotę 5.958.686,38zł brutto. Przyjęta oferta określa 
termin realizacji do 30.08.2019r. Zadanie obejmuje budowę 19,3 km sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z 6 przepompowniami ścieków. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do    6 
kwietnia br. O zamówienie ubiegało się 5 wykonawców. 



 2 

7. W dniu 21.03.2018r. Burmistrz rozstrzygnął przetarg nieograniczony na realizację usług 
polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad: 

1). budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach – 
tą część usługi wykona Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych SAN-WOD Adam Zięba 
z Radomia za kwotę 23.800zł 
2). budową kanalizacji sanitarnej w Suchej – tą część usługi wykona PHIN Inwestycje 
Sp. z o.o. z Łodzi za kwotę 104.550zł 
Podpisanie umów nastąpi na przełomie marca i kwietnia. O zamówienie ubiegały się                    
4 podmioty. 

 
8. W dniu 14.03.2018r. podpisano umowę z PELDOM Piotr Kierszniewski z Grójca na 

wykonanie projektów na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego wskazanego                       
w funduszach sołeckich: 

1). sołectwo Brzeźce 
- ulice Kukułcza i Nad Strugą za kwotę 3.050zł 
- ulice Ciepła, Gajowa i Jodłowa za kwotę 11.200zł 
2). sołectwo Kamień 
- ulica Opalowa za kwotę 2.650zł 
- ulica Piaskowa za kwotę 2.550zł 
- ulica Rubinowa za kwotę 2.700zł  

Wartość ogółem 22 150zł 
9. Zakończyły się prace budowlane związane z remontem pomieszczeń Urzędu Stanu 

Cywilnego. Remont wykonał Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska za kwotę 55.000zł. 
 

10. Burmistrz podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Powiatem 
Białobrzeskim porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji dalszego odcinka 
ścieżki pieszo-rowerowej od osiedla Borki w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową do 
Jasionnej. Samorządy gminny i powiatowy sfinansują (solidarnie po 50%) dokumentację 
techniczną a Dyrekcja pokryje koszty robót budowlanych. Wykonanie dokumentacji już 
zostało zlecone. 
 

11. W ciągu ostatnich tygodni prowadziliśmy korespondencję z PPUH RADKOM Sp. z o.o. 
(lider konsorcjum świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy) w 
sprawie zwiększenia wynagrodzenia za świadczoną usługę, co związane jest ze znaczną 
podwyżką opłat, jaka pobierana jest przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Radomiu za dostarczanie do niej odpadów. Znaczny wpływ na ustalaną 
przez RIPOK wysokość opłat ma rozporządzenie Rady Ministrów, regulujące wysokość opłat 
za korzystanie ze środowiska, które zobowiązane są odprowadzać RIPOK do Marszałka. 
Opłaty adekwatne do naszych odpadów, jakie musi ponosić RIPOK, znacznie podniesiono, co 
ma przełożenie na podwyżkę opłat za deponowanie odpadów na RIPOK. Sprawa dotyczy 
znacznej zmiany cen za świadczone usługi przez RADKOM. W skali roku, wartość 
zwiększonej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, oscylować może wokół 270-
280 tys. zł, a więc około 22 – 23% obecnie płaconego, umownego wynagrodzenia. W 
przekazanym do RADKOM stanowisku Urząd nie kwestionuje zasadności zmiany 



 3 

wynagrodzenia, natomiast uważamy, iż podstawą tej zmiany nie mogą być ilości odpadów 
odebranych przez RADKOM w poprzednich latach lecz podstawę powinien stanowić iloczyn 
nowej stawki pobieranej przez RIPOK i ilość odpadów wygenerowana przez mieszkańców w 
okresie obowiązywania tej stawki.  
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 

12. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość 
położoną w mieście Białobrzegi ozn. jako dz. nr: 1243/172 o pow. 0,2977 ha w drodze 
przetargu. 
 

13. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość 
położoną w mieście Białobrzegi ozn. jako dz. nr: 3006/2 o pow. 0,1001 ha w drodze 
przetargu. 
 

14.  Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki onz. nr: 1532/11 
położonej w obrębie  Białobrzegi. Przetarg odbędzie się 30 maja 2018r. o godz. 10:00.  
 

15. Popisano protokół uzgodnień w sprawie przeniesienia własności  nieruchomości oznaczonej 
nr ewid. 1346/27 o pow. 0,0156 ha położonej w mieście Białobrzegi. Zbycie nieruchomości 
na rzecz PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie za kwotę 8.855,00 zł odbędzie się w formie aktu 
notarialnego. 
 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   
 

16. W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych trwają prace związane ze zwrotem producentom 
rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Ogółem przeprowadzono 111 szt. postępowań na podstawie złożonych przez 
producentów rolnych  wniosków. Pozytywnie zostały rozpatrzone wszystkie wnioski na 
kwotę ogółem: 49 061,91 zł. W miesiącu kwietniu nastąpi wypłata środków, a tym samym 
zakończenie I etapu składania i realizacji w/w wniosków. 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 

17. Trwa realizacja zadania p.n. ,, Budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla 
przepompowni sieciowej w Suchej gmina  Białobrzegi.  
Wykonawcą  jest firma Wimar- Waldemar Markowski 26-806 Błotnica, Stary Kobylnik 19. 

 wartość zadania wynosi: 276 282,24 zł netto. 

 terminem wykonania do 30.04.2018 r. 
Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu. 

18. Trwa realizacja zadania p.n. Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla nowo 
projektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS 
w Białobrzegach.( tereny inwestycyjne).  
Wykonawcą jest firma P.P.H.U ,, INSBUD” Marek Sykuła m. Sucha ul. Kasztanowa 14 
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 - wartość zadania wynosi : 261 917,92 zł. netto 
 - termin wykonania: 30.06.2018 r. 
  Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu. 
 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach  
 

 
19. Trwają bieżące doraźne naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi. 

Wykorzystywany materiał: szlaka, kruszywo, gruz, żwir, destrukt asfaltowy, masa asfaltowa 
„na zimno”. 

 
20. Wypowiedziano Umowę Konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy 

Białobrzegi w 2018 roku – za nienależyte wykonywanie zapisów Umowy przez 
Wykonawcę. 

 
21. Ogłoszono zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia. 

 
22. Ogłoszono zapytania ofertowe na zakup materiałów do remontów dróg gminnych. Szlaka 

płukana, kruszywo kwarcowe, żwir. 
 

23. Trwa akcja pielęgnacji zieleni miejskiej – przycinanie drzew i krzewów. 
 

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

 
25. Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące oczyszczenia i pogłębienia rowów melioracyjnych 

na terenie gminy Białobrzegi.  
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 
26. Rozpoczęto w marcu:  

 Rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 

 Rekrutację do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2018/2019 
 

27. Przeprowadzono: 

 szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Orzeł Biały - Nasza 
Duma” trzy prace uczniów przekazano do Biura Marszałka Senatu RP, z 
pozostałych 40 prac przygotowano ekspozycję na szkolnym korytarzu, 

 szkolne eliminacje XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego i 41. Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” do etapu gminnego zakwalifikowano 
dziewięciu uczestników, 

 szkolny konkurs Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna – wyłoniono 
najpiękniejsze prace i przygotowano wystawę, 
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28. Uczestniczono: 

 w Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Żywności organizowanej przez Caritas 
Polska pod hasłem „Tak, Pomagam!” -  wolontariusze naszej szkoły,  

 w projekcie edukacyjnym „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” 
organizowanym przez UNICEF, efektem -zbiórka środków pieniężnych z 
przeznaczeniem na zakup zimowej odzieży, kocy termicznych, podstawową 
opiekę medyczną oraz ogrzewanie w funkcjonujących szkołach dla 
potrzebujących dzieci syryjskich. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
29. W  dniach  od 23 do 25 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się 

XLVII Radomski Maraton Marszów na Orientację o puchar Polski Młodzieży w 
marszach na orientację TD, TM, TJ; II runda Pucharu Ziemi Radomskiej 2018. W 
imprezie wzięło udział około 200 uczestników reprezentujących różne organizacje, koła 
turystyczne, szkoły, drużyny harcerskie. Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej 
reprezentowali harcerze z drużyny  „ Szare Sowy”. Opiekę nad harcerzami podczas 
maratonu  sprawowali nauczyciele szkoły: p. Emilia Rudecka oraz p. Beata Pośnik. 

Organizatorami Maratonu byli: 
1. Oddział PTTK Łucznik w Radomiu 
2. Klub Imprez na Orientację „Skróty” Radom 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 

Patronat honorowy nad imprezą objęło: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach oraz Urząd 
Miasta i Gminy Białobrzegi. 
Od   stycznia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej rozpoczęło swoją 
działalność Stowarzyszenie „Razem dla dzieci” zrzeszające nauczycieli, pracowników                      
oraz  rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. 
Wykonano remont schodów przy sali gimnastycznej. Koszt prac to 3000,00 zł. 
 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 
 

30. W Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi wykonano kompleksowy remont 
łazienki dla dzieci w grupie III, która systematycznie ulegała awariom. Zakres robót 
obejmował: wykonanie nowych przyłączeń wodno-kanalizacyjnych, montaż nowych 
sanitariatów, armatury i mebli łazienkowych, równanie ścian, wymurowanie ścianki 
działowej między wc, montaż sufitu podwieszanego  i oświetlenia ledowego, ułożenie 
glazury i terakoty. Remont wykonała firma remontowo – budowlana PIOTR-BUD z 
Białobrzegów. Koszt remontu 14 380,00 zł . 

 
 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach 
 

31. Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach wspólnie 
z Niepublicznym Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach w dniu 14.02.2018r. 
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współorganizowali Mistrzostwa Gminy Białobrzegi w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców 
w kategorii młodzieży – 16 lat i młodsi (rocznik 2002 – 2004). Po zaciętej rywalizacji w 
kategorii dziewcząt I miejsce zajęły uczennice z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego                             w Białobrzegach, w grupie chłopców również I miejsce 
zdobyli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach.  
Po wygraniu Gminnych Eliminacji uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Białobrzegach w dniu 21 lutego 2018r. zdobyli tytuł Mistrzów Powiatu 
Białobrzeskiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w kategorii młodzieży – 16 lat 
i młodsi (rocznik 2002 – 2004). W czasie turnieju dziewczęta i chłopcy zdobyli obydwa 
I Miejsca pokonując swoich rówieśników z Adamowa, Rogolina i Starego Gozdu. 

 
32. Drużyna z Publicznego Gimnazjum zdobyła również I miejsce – w Mistrzostwach Powiatu  

w Piłce Koszykowej Dziewcząt  Szkół Gimnazjalnych, które odbyły się 23.02.2018r. na hali 
sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu. 

 
33. W sobotę  24.02.2018 r. starsi harcerze z drużyny Jana Pawła II  w Białobrzegach pod 

opieką dh Małgorzaty Bojarskiej  uczestniczyli w rajdzie na orientację zorganizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział  Łucznik w Radomiu. 
Impreza odbywała się w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej. 

 
34. W niedzielę 18 marca 2018r. gimnazjaliści po raz kolejny przeprowadzili na terenie kościoła 

parafialnego sprzedaż świątecznych kartek wielkanocnych. Zebrane w ten sposób pieniądze 
zostaną przekazane na dalsze leczenie i rehabilitację naszego ucznia Dominika oraz 
absolwenta Publicznego Gimnazjum – Piotra, którzy ulegli groźnemu wypadkowi.  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
35. 06.02.2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia teatralne w  2 grupach wiekowych z instruktor 

Natalią Pawłowską; zajęcia wznowiono po prawie rocznej przerwie; 
 
 

36. Po raz pierwszy w Białobrzegach odbywają się zajęcia taneczne w takich gatunkach jak: 
popping, dancehall czy hiphop p.n. Kosmos, które prowadzą profesjonaliściw tych 
kategoriach tanecznych. Są to spotkania pełne uśmiechu, radości i  luzu bardzo lubiane przez 
uczestników. 
 

37. 09. 03.2018 dziewczynki z zespołu tanecznego "Balerinki" pod kierumkiem instruktorki 
Moniki Jodłowskiej, wzięły udział w konkursie tanecznym "Asteriada" w Warszawie.  
 

38. 09.03.2018 r. odbyło się  białobrzeskie spotkanie muzyczne  p.n. „Sensowna Rutyna.” 
Zaproszonych zostało wiele osób związanych z muzyczną stroną Białobrzegów. Po 
zakończonym koncercie przedstawiciele różnych pokoleń muzyków  spontanicznie dołączyli 
do jam session. Po części muzycznej był czas na rozmowy i wspomnienia przy poczęstunku.  
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39. 12.03.2018 r. uczestniczki zajęć wokalnych: Dominika Niewiadomska oraz Natalia 

Kopycka wzięły udział w eliminacjach w festiwalu piosenki TULIPANADA w Warszawie. 
 

40. 16.03.2018 r. miało miejsce otwarcie 27 wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków 
okręgu radomskiego. Eksponaty będzie można oglądać do 16 kwietnia 2018 roku. Wszystkich 
chętnych serdecznie zapraszamy.  
 

41. 20.03.2018 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury  odbyły się eliminacje powiatowe 
do konkursów recytatorskich: XXXV Mały Konkurs Recytatorski i 41 Konkurs Recytatorski 
„Warszawska Syrenka” W dniu 20.03.2018 r. Młodych artystów oceniało trzyosobowe Jury, 
członkowie Polskiego Towarzystwa Teatralnego w składzie: Marian Popis (przewodniczący), 
Zofia Miecznikowska oraz Hanna Jaworska. 
 

42. 21.03.2018 miały miejsce Wielkanocne Warsztaty Plastyczne prowadzone przez panie: 
Elżbietę Bogumił i Annę Wieteską. Powstały piękne palmy Wielkanocne wykonane przez 
starsze dzieci oraz ozdoby świąteczne wykonane przez naszych najmłodszych uczestników. 
W czasie pracy na warsztatach panowała jak zwykle świetna zabawa i wiosenna (pomimo 
niesprzyjającej aury) atmosfera. 
 

43. 22.03.2018 w MGOK odbyły się dla klas szkolnych zajęcia biblioteczne połączone z 
oglądaniem 27 wystawy ZPAP prowadzone przez Pana Marka Lenartowicza, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem.  Zapraszamy do MGOK wszystkich chętnych! 
 
 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 

32. Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Białobrzegach informuje,                                
że najtrudniejszy okres zimowy zakończył się bez większych problemów. Wszystkie osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymały stosowną pomoc. Znaczna część pomocy została 
przeznaczona na zakup żywności i leków z której skorzystało  36 rodzin,  zakupiliśmy opał    
na zimę  dla  6  rodzin  oraz przyznaliśmy pomoc na bieżące potrzeby bytowe dla 61 rodzin .  

33. Ośrodek realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu 
dotychczas udzielono pomocy dla 50 dzieci w formie obiadów w szkołach i przedszkolach 
oraz pomoc na zakup żywności dla   35 rodzin. 
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Na sesji w dniu 29 stycznia 2018 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 2018 rok, 
3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi, 

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 2305, położonej                       
w Białobrzegach, 

5) przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Białobrzegach pomiędzy 
ulicami Mikowską i Krakowską, 

6) zmiany w uchwale Nr X/092/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia  22 września  
2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady  Miasta i Gminy 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. 


