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

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 26 marca 2018 r. do obecnej sesji. 

 
Wydział Inwestycji 
 

1. 19 kwietnia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji burmistrz odebrał z rąk 
Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego promesę  w wysokości 790 tys. zł na odbudowę 
dwóch dróg na terenie gminy Białobrzegi. Dzięki pozyskanym środkom finansowym 
przebudowane zostaną dwie drogi gminne: 

- w miejscowości Budy Brankowskie na odcinku 800 m oraz  
- ulica Nowa w miejscowości Sucha na odcinku 565 m.  

 Dotacja stanowi 80% wartości kosztorysowej zadań. Wartość całkowita zadań to 1.004.011 
zł. Inwestycje te wykonane będą jeszcze w tym roku. 

 
2. 10 kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę dofinansowanych zadań 

ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tym samym 
przyznając gminie maksymalną dotację w kwocie 100 tys. zł na przebudowę drogi gminnej               
nr 110112W Szczyty – Leopoldów na odcinku 540mb. 
 

3. 12 kwietnia złożyliśmy wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2018” na realizację zadania polegającego na urządzaniu sezonowego, ogólnodostępnego 
lodowiska na Rynku w Białobrzegach. Wartość zadania wynosi 413.280zł, ubiegamy się                     
o 200.000zł. 
 

4. 13 kwietnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej do 
terenów inwestycyjnych na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN” w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. Wartość zadania wynosi 937.459,48zł, ubiegamy się o dotację w wysokości 
724.857zł. 
 

5. Po zimowej przerwie wznowiono roboty na budowanej hali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. KEN. Trwa wznoszenie ścian budynku. 
 

6. 24 kwietnia odbyło się otwarcie ofert w trzecim przetargu nieograniczonym na „Przebudowę 
boiska na boisko piłkarskie oraz budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie 
Miejskim w Białobrzegach”. Złożono 3 oferty, w przedziale od 5.596.894,87zł                               
do 7.144.032,20zł. Weryfikacja ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni.                  
Na sesji procedowane będzie również zwiększenie środków na realizację zadania.                        
Dwa poprzednie przetargi zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. 
 

7. trwa postępowanie przetargowe na realizację zadań polegających na budowie oświetlenia 
drogowego: 

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

 Na sesji procedowane będzie zwiększenie środków na realizację zadania polegającego                     
na oświetleniu cmentarza. 

 
8. Trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania „Zagospodarowanie nieogrodzonego 

placu targowego >Zieleniak<”. Wpłynęły trzy oferty od wykonawców. Na sesji procedowane 
będzie zwiększenie środków na realizację zadania. 
 

9. Na 27 kwietnia wyznaczono termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę 
energii elektrycznej do budynków gminnych oraz oświetlenia drogowego. Umowa                           
z dotychczasowym dostawcą energii uległa niespodziewanemu rozwiązaniu, z uwagi                       
na cofnięcie mu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne uprawnień do obrotu energią. 
Umowa z wybranym dostawcą obowiązywać będzie przez 18 miesięcy, od 1 lipca br. do 
końca 2019 roku. 
 

10. Na 27 kwietnia wyznaczono termin składania ofert w zapytaniu cenowym na realizację 
zadań, z zakresu drogowego, wskazanych w funduszach sołeckich na 2018 rok. 
 

11. Trwają intensywne prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia na wybór 
wykonawcy, który realizować będzie przebudowę naszej oczyszczalni ścieków. Zmiany 
wprowadzamy zarówno pod kątem podmiotowym (wymagania stawiane firmie), jak                          
i przedmiotu zamówienia, zmieniamy szczegóły technologiczne. Podejmiemy próbę 
ogłoszenia nowego przetargu na początku maja. 
 

12. PPUH RADKOM Sp. z o.o. (lider konsorcjum świadczącego usługę odbioru odpadów 
komunalnych z terenu gminy) wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy w taki sposób, 
aby różnicę w kosztach składowania naszych odpadów w Regionalnej Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu, wynikającą z wysokości opłat na rzecz 
środowiska narzuconych rozporządzeniem Rady Ministrów, regulować comiesięcznie wg 
faktycznie odebranej i zdeponowanej ilości odpadów. Wskazano, że za I kwartał 2018roku 
koszty wynikające ze zmiany ustawowych stawek składowania odpadów z terenu naszej 
gminy kształtują się następująco: styczeń 23.731,05zł, luty 17.527,19zł, marzec 20.393,28zł. 
Trwa analizowanie sprawy. 
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 

13. Przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego sprawozdanie z realizacji zada z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. 
 

14. Dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy 
Białobrzegi. Łącznie, odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Białobrzegi odebrano 
3769,085 Mg, w tym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 2.791,660 
Mg (miasto – 1.951,276 Mg, wieś – 840,384 Mg). Łączne koszty poniesione w związku z 
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w roku 2017 wyniosły 1.317.409,74 zł 
brutto. 
Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu kształtują się następująco: 
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- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania - 43,15% (max. 45%) 

- przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych , szkła – 23.50% (min. 20%) 

- przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,31% (min. 45%). 
 

15. Wydano, na okres 10 lat, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych firmie Wywóz 
Ścieków Handel Obwoźny, Bogdan Ogorzałek 26-811 Wyśmierzyce, ul. Kościuszki 42.  
 

16. Na dzień 30 maja br. ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości: 
- dz. nr 3006/2 o pow. 0,1001 ha położona w Białobrzegach przy ulicy Mickiewicza. 

Cena wywoławcza 106.711,00 zł netto. 
- - dz. nr 1243/172 o pow. 0,2977 ha położona w Białobrzegach w terenach włączonych 

do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN. 
Cena wywoławcza 146.676,00 zł netto. 

- - dz. nr 1532/11 o pow. 1,3003 ha położona w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej . 
Cena wywoławcza 2.500.000,00 zł netto. 
 

17. Podano publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży. Wykaz obejmuje dz. nr 1243/181 i 1243/182 o łącznej pow. 0,9271 ha położone w 
Białobrzegach w terenach włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO - PARK WISŁOSAN. Cena wywoławcza 530.507,00 zł netto. 
 

18. Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów objętych procedurą scalenia i 
podziału nieruchomości położonych w Białobrzegach pomiędzy ulicami Mikowska i 
Krakowską. Koncepcję wykona VIVERE Łukasz Nitecki z Radomska za kwotę brutto 
6.000,00 zł. 
 
Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska  
 

19. Z dniem 1 stycznia br. zmiana ustawy prawo wodne nałożyło na burmistrza nowy 
obowiązek  - określania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej.  
Wszczęto procedurę utworzenia rejestru i określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej na skutek wykonania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 
robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na 
zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z 
powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub 
zamkniętej.  

 
20. Z dniem 1 kwietnia br. zmiana ustawy prawo łowieckie nałożyło na burmistrza nowy 

obowiązek. Wnioski o oszacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów 
rolnych składa do organu wykonawczego gminy ze względu na miejsce wystąpienia szkody.  
Wpłynęły 2 wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez dziki na gruntach rolnych. 
Wnioski obecnie są w trakcie rozpatrywania. 
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 

21. 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. 
 

22. 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 

- 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  
 

23. Trwają bieżące doraźne naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi. 
Wykorzystywany materiał: szlaka, kruszywo, gruz, żwir, destrukt asfaltowy, masa asfaltowa 
„na zimno”. 
 

24. Podpisano Umowę Konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy 
Białobrzegi w 2018 roku – wykonawcą jest firma INSTALEX z Suchej – miesięczny koszt 
konserwacji 2.460,00 zł. 

 
 

25. Zlecono oczyszczenie rowów o łącznej długości prawie 10 km na terenach sołectw Brzeźce, 
Mikówka, Kamień, Sucha, Szczyty wykonawcą jest firma INSBUD z Białobrzegów – 
łączna kwota zlecenia 40.914,72 zł. 
 

26. Zakupiono materiały do remontów dróg gminnych - Szlakę płukaną w ilości 1500 t. 
dostarczyła firma ECO-Trans ze Starej Błotnicy. Koszt zakupu:  47.970,00 zł. 
 

27. Zakupiono materiały do remontów dróg gminnych – 700 t. kruszywa kwarcowego za kwotę 
30.135,00 zł. Kruszywo dostarczyła firma ECO-Trans ze Starej Błotnicy. 
 

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

29. Zlecono prace remontowe i usługi przy elementach oświetlenia drogowego, będących 
własnością gminy Białobrzegi, m. in.: dowieszenie 6 opraw oświetleniowych                                   
w Białobrzegach w Suchej i W Budach Brankowskich oraz wymiana słupa w Brzeźcach                   
za kwotę 9,950,00 zł – wykonawcą jest firma INSTALEX z Suchej. 
 

30. Ogłoszono przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki z terenów inwestycyjnych 
– przetarg nie został rozstrzygnięty – nie wpłynęła żadna oferta. Oferta sprzedaży drewna 
zostanie ponowiona. 
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31. Ogłoszono przetarg na sprzedaż zamiatarki kompaktowej Johnson C 50 – termin składania 
ofert do 7 maja. 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 
32. Zakończono I etap rekrutacji:  

 do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 

 do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2018/2019 
 

33. Przeprowadzono: 
 7 kwietnia obchody Światowego Dnia Zdrowia 

 szkolne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchody 
Dnia Ziemi – posadziliśmy obok pomnika Pomordowanych Nauczycieli - dąb będący 
potomkiem pomnika przyrody - dębu Bartek, jednego z najstarszych dębów w Polsce. 

  w ramach prowadzonego doradztwa zawodowego wizytę w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych, 

 podsumowanie rejonowego etapu ogólnopolskiego konkursu historycznego „Orzeł 
Biały – Nasza Duma”, Antoni Fołtyn został laureatem etapu rejonowego, otrzymał 
dyplom i nagrodę oraz zaproszenie wraz z rodzicem do zwiedzania Senatu RP i Zamku 
Królewskiego w Warszawie, 

 eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,                    
do Powiatowego Konkursu awansowała drużyna reprezentująca naszą szkołę. 

 rajd rowerowy dla uczniów klas siódmych trasą – Sucha, Kamień, Brzeska Wolę, 
Mikówka. Przewodnikiem rajdu był Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi - Pan Adam 
Bolek – serdecznie dziękujemy, 

 
34. Uczestniczono: 

 w akcji "Mój rower - Moje życie" prowadzonej w ramach ogólnopolskiej kampanii                
pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" 

 w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół 
Podstawowych - 50 uczniów, do dalszego etapu zakwalifikowało się 10 uczniów                         
i uczennic naszej szkoły, 

 w kolejnej XVIII edycji turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku – szkolna 
drużyna zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. 

 
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach 

 
35. W Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach w okresie 

sprawozdawczym odbyły się: 
1) Konkurs plastyczny „Tradycyjna palma wielkanocna”, 
2) Powiatowy konkurs recytatorski "Piękna nasza Ojczyzna", 
3) Koncert Filharmonii Narodowej. 
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4) Dwie wycieczki wyjazdowe do Warszawy. Dzieci zwiedziły wystawę klocków lego 
na Stadionie Narodowym oraz uczestniczyły w zajęciach integracyjnych w studiu 
telewizyjnym Inte GRA! Tv.  
 

36. Zakupiono tablicę interaktywną do grupy VI. 
 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
37. Konkurs wielkanocny pt. „Tradycyjna palma, pisanka, kraszanka oraz dekoracja stołu”, 

współorganizator  Filia biblioteczna w Suchej – 27.03.2018 rok. 
 

38. „Multisensorki” – rozpoczęcie zajęć multisensorycznych polegających na wspieraniu 
rozwoju oraz kreatywnej zabawie dla maluszków, prowadzonych przez  
terapeutę wczesnego wspomagania rozwoju. 
 

39. Lego – „Bricks4Kidz” – rozpoczęcie zajęć z klockami Lego, dzięki którym dzieci poprzez 
prace manualne tj. budowanie modeli i zabawę, poznają świat nauki, architektury, kosmosu, 
zwierząt i sportu itp.   
 

40. Zwiedzanie 27 wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Radom przez 
uczniów i nauczycieli placówek oświatowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, ogólnie 16 klas, łącznie 227 osób. 
 

41. Na bieżąco przygotowywane są:  
 XI Białobrzeski Przegląd Teatralny,  
 Majowe Dni Białobrzegów 2018, 
 Mistrzostwa Świata w Tańcach Par 2018.  

 
 

 
 
Na sesji w dniu 26 marca 2018 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały:                        
1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi 
2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska  
4. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy 

Białobrzegi za pomocą innego instrumentu płatniczego. 
5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                     

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Białobrzegi. 

6. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r. 

7. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. 

8. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na stałe obwody głosowania. 
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9. zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach. 

 
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. 


