
Sesja Nr XL/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 28 maja 2018 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

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

 
Wydział Inwestycji 
 

1. W dniu 17 maja podpisano umowę z F.H.U. INSTALEX Mariusz Prasek na budowę 
oświetlenia drogowego: 

1). na ul. Łąkowej w Suchej – kwota 13.997,89 zł 
2). na ul. Polnej w Suchej – kwota 22.474,07 zł 
3). na ul. Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach – kwota 39.998,99 zł 
4). na terenie cmentarza komunalnego – kwota 130.293,97 zł.  

 
2. 17 maja br.  Burmistrz rozstrzygnął przetarg nieograniczony na „Przebudowę boiska na 

boisko piłkarskie oraz budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim  
w Białobrzegach”. Wygrała firma ARBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Radomia za kwotę 5.600.660,67  
zł. Przyjęta oferta określa termin realizacji do 31.05.2019 r. Wyznaczono termin podpisania 
umowy na dzień 30 maja 2018 r.  
 

3. W dniu 21 maja podpisano umowę z INSBUD Krzysztof Werens na realizację zadania 
Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego „Zieleniak” na kwotę 238.380,84 zł. , 
obecnie trwają pracę rozbiórkowe istniejącej infrastruktury 

 
4. W dniu 25 maja podpisano umowę z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie na dostawę 

energii elektrycznej do budynków gminnych oraz oświetlenia drogowego – wysokość opłaty 
wynosi 0,2545 zł/kWh. Umowa obowiązuje przez 18 miesięcy, od 1 lipca br. do końca 2019 
roku. 
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 

5. W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się zebranie informacyjne z uczestnikami scalenia i podziału 
nieruchomości położonych w Białobrzegach pomiędzy ulicami Mikowską i Krakowską. 
Uczestnicy zostali zapoznani z procedurą scalenia i podziału oraz koncepcją 
zagospodarowania terenu. 
 

6. Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych                
do dzierżawy - dz. nr 79 o pow. 0,58 ha położona w Kamieniu. Grunt przeznaczony jest                  
do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
 

7. Aktem notarialnym z dnia 21 maja 2018 r. dokonano zbycia za kwotę 41 562,93 zł , na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działki oznaczonej nr 2305 
położonej w Białobrzegach na rzecz spółki Zbyszko Bojanowicz Spółka z Ograniczona 
Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna.  
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8. W dniu 7 maja 2018 r. został odwołany przetarg zaplanowany na 30 maja nr.  na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Mickiewicza oznaczonej nr 3006/2. 
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji zagospodarowania terenu. 
 

9. Na dzień 30 maja 2018 r. zaplanowano przetargi na sprzedaż nieruchomości: 
- dz. nr 1243/172 o pow. 0,2977 ha położona w Białobrzegach w terenach włączonych                     
do Podstrefy Białobrzegi 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. 
 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 

10. Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w 
zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; zadanie pn.”Wspieranie szkolenia 
sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych”; w wyniku przeprowadzonego 
postępowania konkursowego dotacje przyznano Klubowi Sportowemu „Zodiak” (54 500 zł) i 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” Białobrzegi (155 000 zł). 
 

11. Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w 
zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; zadanie pn. „Profilaktyka 
poprzez pozalekcyjne zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży”; w wyniku 
przeprowadzonego postępowania konkursowego dotacje przyznano Miejskiemu Klubowi 
Sportowemu „Pilica” Białobrzegi w kwocie 24 000 zł.  
 

12. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na wybór operatora realizacji zadania publicznego w 
2018 roku w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
(REGRANTING); w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dotację                      
w kwocie 5 000 zł przyznano „Koalicji dla Młodych” Funduszowi Lokalnemu Ziemi 
Białobrzeskiej na zadanie pn. „Razem lokalnie i kulturalnie”; 
 

13. Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku                        
w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; zadanie pn. 
”Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki 
uzależnień”; w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszono wyniki w 
formie wsparcia poniższych zadań wraz z mozliwościa udzielenia dotacji:  Koło Przyjaciół 
Harcerstwa w kwocie 11 200 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w  kwocie 6 440 zł . 
 

14. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem ofert, złożonych poza konkursem w trybie               
art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    
i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych dotacje otrzymali: 

a) w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –PTTK Oddział Łucznik 
Radom w kwocie 2 500,00 zł na weekendowy marsz na orientacje dla młodzieży - 
zadanie pn. „XLVII radomski maraton marszów na orientację”; 

b) w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Klub Pomocy 
Wzajemnej „Energia” w kwocie 4 000 zł – na trzymiesięczny program prozdrowotny 
dla osób po 50 roku życia – zadania pod nazwą „Żyjmy zdrowo na sportowo”; 

c) w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  - 
Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne w kwocie 3 000,00 zł na zadanie pn. 
”Wydanie publikacji regionalnej – rocznik BTK tom 7.” 
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d)  w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  - Okręgowi 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu Koło nr 1 w Białobrzegach w kwocie 
573,00 zł na jednodniowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - „O Złotą 
Rybkę” 2018”; 

 
15. Gminę Białobrzegi zakwalifikowano do objęcia wsparciem finansowym w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                            
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica”              
w 2018r. - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach: kwota 
dofinansowania: 14.000,00 zł.; wkład finansowy własny: 3.500,00 zł. 
 

16. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił rozstrzygnięcie otwartego konkursu 
ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieki do lat 
3. Gmina Białobrzegi została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach 
modułu 2: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 
przyznanego dofinansowania: 27.000,00 zł.     

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
17. Zakończono realizację zadania p.n. ,, Budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla 

przepompowni sieciowej w Suchej gmina Białobrzegi.  
 Trwają procedury odbiorowe w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 Wykonawcą  jest firma Wimar- Waldemar Markowski 26-806 Błotnica, Stary Kobylnik 19. 

 wartość zadania wynosi: 276 282,24 zł netto. 
 Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu. 
 
18. Zakończono realizację  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).  

 Trwają procedury odbiorowe w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawcą jest firma P.P.H.U ,, INSBUD” Marek Sykuła m. Sucha ul. Kasztanowa 14 
 - wartość zadania wynosi : 261 917,92 zł. netto.  

 Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu. 
 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach  
 
19. Trwają bieżące doraźne naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi.  
20. Ogłoszono zapytanie ofertowe na remonty dróg gminnych masą asfaltową. 
21. Ogłoszono zapytania ofertowe na remont dróg gminnych równiarką drogową. 
22. Trwa postępowanie dotyczące zakupu znaków drogowych. 
23. Trwa akcja pielęgnacji zieleni miejskiej – przycinanie drzew i krzewów. 
24. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy pojegające na  

sprzątaniu ulic, chodników, obcinaniu gałęzi i pielęgnacji terenów zielonych. 
 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 
25. W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbył się  „XI Białobrzeski Przegląd Teatralny”. Udział 

wzięli: koło teatralne „HUMOREK” ze Stromca, Zespół „WESOŁA DWUNASTKA” z  
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Bobrku, Zespół „GWIAZDECZKI” z Bożego,; Zespół „TACY, NIE INNI”Czarnocina, 
Zespół Ernesta Jarosińskiego z Radomia , 
 

26. Tydzień Bibliotek w MGOK Białobrzegi: 
I dzień - Otwarcie wystawy pn. „ORZEŁ POLSKI SYMBOLEM NIEPODLEGŁOŚCI” 

autorstwa Pana Rolanda Wielgomasa – w dniu 8 maja 2018 roku. Do dnia 15.05.2018 roku 
wystawę zwiedziło 315 osób indywidualnie oraz uczniów z placówek oświatowych:  

II dzień: 9 maja 2018 roku – XV czytanie pod chmurką 
Udział wzięli:  

 przedszkolaki z PP nr 1 im. Jasia i Małgosi: 
 przedszkolaki z NP Promyczek:  

Wybrane bajki czytali: przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach asp. 
Jacek Podwysocki oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji  
w Białobrzegach: podkom. Jarosław Rdzanek oraz post. Kamila Kowalczyk. 
Na koniec wszyscy uczestniczy czytania otrzymali słodki upominek od organizatorów. 

III dzień: 10 maja 2018 roku – XV czytanie pod chmurką 
Udział wzięli:  

 przedszkolaki z PP nr 2 im. Kubusia Puchatka 
 przedszkolaki z PSP Sucha:  

Wybrane bajki czytali: burmistrz Adam Bolek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu Zbigniew Sobczak. 
Na koniec wszyscy uczestniczy czytania otrzymali słodki upominek od organizatorów. 

IV dzień: 11 maja 2018 roku – XV czytanie pod chmurką 
Udział wzięli:  

 uczniowie klas I – III PSP nr 1 w Białobrzegach 
 
Wybrane bajki czytali: dyrektor MGOK Andrzej Łukomski oraz pracownicy Katarzyna Miazga, 

Patrycja Płaskocińska oraz Grzegorz Kacprzak. 
 
Na koniec wszyscy uczestniczy czytania otrzymali słodki upominek od organizatorów. 
 
27. 11 maja 2018 roku  poprowadzona została lekcja biblioteczna przez p. Marka 

Lenartowicza, dla dwóch klas II PSP nr 1 w Białobrzegach,  nt. historii ziemi białobrzeskiej 
na podstawie dokumentów, które znajdują się w bibliotece regionalnej. Wychowawczynie 
wraz z uczniami zasugerowały, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie. Udział wzięło 
łącznie 39 uczniów. 
 

28. Tydzień Bibliotek 2018 w Filii w Suchej: 
 Konkurs wiedzy o bibliotece dla klas IV – VII. 
 Konkurs plastyczny – bohater z ulubionej książki dla klas I – III. 
 Kiermasz taniej książki 
 Głośne czytanie – starsi czytają młodszym, młodsi wybierają mistrza czytania. 
 Zajęcia plastyczne – „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki” – wykonanie kolorowych 

stopek z papieru i wspólne przyklejanie w holu szkoły zgodnie z kierunkiem prowadzącym do 
biblioteki. 
 

29. Tydzień Bibliotek 2018 w Filii w Szczytach: 
 Głośne czytanie nowości książkowych na powietrzu i leżakowanie – 09.05.2018 (środa) 
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 Konkurs fotograficzny „Selfie z książką” i zajęcia plastyczne: „Plakat promujący naszą 
bibliotekę” – 10.05.2018 (czwartek) 

 Rozstrzygnięcie konkursu „Selfie z książką”, nagrodzenie zwycięzców, gry i zabawy 
stolikowe – 11.05.2018 (piątek) 
 

30. W dniach 25 -27 maja 2018 r. na Stadionie Miejskim im. Z. Siedleckiego                                
w Białobrzegach odbył się piknik rodzinny w ramach Majowych Dni Białobrzegów. 
Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam 
Bolek, Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Białobrzegach. 
Dwudzieste Majowe Dni Białobrzegów zakończył wspaniały, ponad półtorej-godzinny, 
koncert gwiazdy wieczoru zespołu GOLEC uORKIESTRA, który w tym roku obchodził 
Jubileusz 20-lecia działalności estradowej. Z tej okazji burmistrz Adam Bolek oraz starosta 
Andrzej Oziębło wręczyli zespołowi pamiątkową złotą płytę. Tradycyjnie Majowe Dni 
Białobrzegów zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni.  
 
Urząd Miasta i Gminy 
 

31. Dotychczas w ramach tegorocznych Majowych Dni Białobrzegów odbyły się następujące 
imprezy: 

 13 maja br. w Białobrzegach odbył się zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy  
„3 Bieg  Pilicy”. Łącznie w imprezie wzięło udział prawie 800 biegaczy. 

 W dniach 19-20 maja odbyła się IV Białobrzeska Fiesta Balonowa. W ramach 
Majowych Dni Białobrzegów 10 załóg balonowych z całego kraju, rywalizowało nad 
Białobrzegami w zawodach balonowych. 

 
 

 
 
 
Na sesji w dniu 26 kwietnia 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 zmiany uchwały Nr XXXVIII/319/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska Wola”. 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej                  
3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

5. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych                                   
w Białobrzegach przy ul. Lazurowej. 

 
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. 


