
Sesja Nr XLI/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 25 czerwca 2018 r. (kadencja 2014-2018) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 28 maja 2018 r. do obecnej sesji. 

 
Wydział Inwestycji 
 

1. W dniu 29 maja złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wniosek pn. „Białobrzegi urzekają – zagospodarowanie terenów zieleni 
po dawnym ośrodku sportu i rekreacji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                 
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
 

2. W dniu 4 czerwca zostaliśmy poinformowani o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 
100.000zł przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania „Ogólnodostępne 
lodowisko na Rynku w Białobrzegach” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018. W zadaniu uczestniczyć będzie również Powiat 
Białobrzeski. 

 

3. W dniu 8 czerwca podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na udzielenie dotacji   
w wysokości 100.000zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110112W 
Szczyty – Leopoldów w m. Szczyty gm. Białobrzegi” ze środków określonych w ustawie                  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W ramach zadania przebudowana zostanie droga                   
o długości 550m. Zakładana wartość zadania wynosi około 200.000zł. 

 

4. W dniu 15 czerwca podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na udzielenie dotacji 
w wysokości 10.000zł na realizację zadania „Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na plac 
zabaw w Stawiszynie, gmina Białobrzegi” w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. 

 

5. W dniu 11 czerwca podpisano z ARBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Radomia umowę na „Przebudowę 
boiska na boisko piłkarskie oraz budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie 
Miejskim w Białobrzegach”. Wartość kontraktu wynosi 5.600.660,67 zł. Przyjęta oferta 
określa termin realizacji do 31.05.2019 r. 
Podpisano również umowę z p. Tadeuszem Gotkowiczem z Radomia na sprawowanie 
wielobranżowego nadzoru na realizacją robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 30.000zł 
 

6. W dniu 22 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych 
obejmujących wykonanie zadania „Budowa (modernizacja) i rozbudowa Oczyszczalni 
Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”. Termin składania ofert wyznaczono na 25 
lipca. 
 

7. W dniu 26 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie usługi nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego nad realizacją robót budowlanych „Budowa (modernizacja)                   
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i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa” w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”. Termin 
składania ofert wyznaczono na 17 lipca. 
 

8. Na dzień 26 czerwca wyznaczono termin składania ofert w przetargu nieograniczonym                 
na przebudowę dróg: 

1). Przebudowa drogi gminnej Nr 110112W Szczyty – Leopoldów, w m. Szczyty,  
gm. Białobrzegi  
2). Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 116 w miejscowości Budy Brankowskie 
na odcinku od km 0+000 do km 0+800 o dł. 0,8 km  
3). Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 1825/1 ul. Nowa w miejscowości Sucha                   
na odcinku od km 0+000 do km 0+565 o dł. 0,565 km  

 
9. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umieszczono wykaz 

beneficjentów, którzy otrzymują dotacje na remont strażnic w ramach programu 
„Mazowieckie strażnice OSP-2018”. W wykazie znajduje się wniosek naszej gminy                        
na dofinansowanie kwotą 23.742zł zadania „Remont budynku OSP w Suchej”. 
 

10. W czerwcu Burmistrz odbył rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad     
w sprawie realizacji istotnych działań na drodze krajowej nr 48 na terenie naszej gminy, 
dotyczące m.in.: 

1). uzgodnień rozwiązań projektowych ścieżki rowerowej od ul. Brzozowej na 
Borkach do skrzyżowania z droga powiatową w kierunku Jasionnej 

2). możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej na ścieżce rowerowej w kierunku 
Szczyt i Brzeziec 

3). budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej i Żeromskiego 

Odbyły się również rozmowy z dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w 
Radomiu w sprawie możliwości asfaltowania ścieżki rowerowej na Szczyty i Brzeźce 
wraz z formalno-prawnymi kwestiami użyczenia tego gruntu GDDKiA pod realizację 
tego zadania. 

 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 

11. 25 maja 2018 r. odbyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: 
- nieruchomości oznaczonej nr 1532/11 o pow. 1,3003 ha położonej w Białobrzegach przy 

ulicy Spacerowej, cena wywoławcza wynosiła 2.500.000,00 zł netto. 
- nieruchomości oznaczonej nr 1243/172 o powierzchni 0,2977 ha położonej                                      

w Białobrzegach objętej Podstrefą Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro - Park WISŁOSAN, cena wywoławcza wynosiła 146.676,00 zł netto. 

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt nie przystąpił. Drugie 
przetargi na przedmiotowe nieruchomości odbędą się w miesiącu wrześniu. 

 
12.  Na 14 września 2018 r. zaplanowani przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się                 

z działek nr 1243/181 i 1243/182 o łącznej powierzchni 0,9271 położonej w Białobrzegach               
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w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park 
WISŁOSAN. Cena wywoławcza 146.676,00 zł netto. 

 
13.   Od 12 lipca do 8 sierpnia 2018 r. będzie wyłożone do publicznego wglądu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białobrzegi. Dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w studium odbędzie się 27 lipca br o godz. 13. 
Uwagi  do studium będzie można składać do dnia 31 sierpnia br.  

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

dla przepompowni sieciowej w Suchej gmina Białobrzegi.  
 Złożono wniosek w Powiatowym Nadzorze Budowlanym o uzyskanie 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. 

 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach  
 
15. Trwają bieżące doraźne naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi. 

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

16. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remonty dróg gminnych masą asfaltową 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FHU Dawidczewski z Białobrzegów koszt remontów 
około 38 000 zł. 
 

17. Trwa równanie i wałowanie nieutwardzonych i ulepszonych dróg gminnych. 
 

18. Zakupiono znaki drogowe od firmy WIMED z Tuchowa za kwotę około 14 000 zł. 
 

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

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

21. Trwa porządkowanie terenów nadpilicznych związane z przygotowaniem do sezonu 
wakacyjnego. 
 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
22. 1 czerwca na Rynku przed Urzędem Miasta odbyła się impreza pn. Dzień Dziecka  

w Białobrzegach, w ramach której przeprowadzone zostały dwa konkursy: Białobrzeski 
Talencik Wokalny o Puchar Burmistrza Adama Bolka oraz Wybory Małej Miss  i Małego 
Mistera Białobrzegów. 
W Białobrzeskim Talenciku Wokalnym wzięło udział łącznie 19 uczestników                               
w 3 kategoriach. W między czasie dzieci wraz z rodzicami brali udział w zabawach, 
animacjach i konkursach z licznymi nagrodami. W trakcie zabawy czas umilał nam zespół 
ZelgaBrothers. 
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23. 8 czerwca zakupione zostały do naszej biblioteki nowości książkowe. 115 sztuk książek                

o różnorodnej tematyce dostępne już są dla chętnych czytelników w wypożyczalni 
mieszczącej się w MGOK-u. 

 
24. 12 czerwca w sali tanecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach odbył się 

wernisaż prac wykonanych przez dzieci uczestniczących w zajęciach malarskich, które 
odbywają się w naszym domu kultury. Na spotkanie przybyli wszyscy młody artyści wraz                
z rodzicami. Wszyscy uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem oglądali 
przygotowaną wystawę i podziwiali niezwykłe talenty naszych młodych artystów.  
Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy spróbowali słodkiego poczęstunku przygotowanego 
przez organizatorów. 

 
25. 15 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące rok artystyczny 2017/2018. 

Licznie zgromadzonych gości przywitali dyrektor MGOK Zygmunt Andrzej Łukomski wraz 
z Zastępcą Burmistrza Mieczysławem Danielewiczem. Podziękowanie dla instruktorów, 
dzięki którym młodzi artyście rozwijają swoje talenty. 

 
26. W dniach 25.06 – 06.07. 2018 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbywać się będzie 

wakacyjna akcja pn. „Barwy Lata” na której uczestnicy będą m.in. wyjeżdżać na wycieczki               
i poznawać najurokliwsze zakątki znajdujące się w niedalekiej okolicy. W naszej półkolonii 
udział mogło wziąć 50 dzieci i wszystkie miejsca zostały zagospodarowane. O przebiegu 
akcji i całe podsumowanie napiszemy na kolejnej sesji. 
 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach 
 
27. Podsumowano:  

 Pracę w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 
 Działania realizowane w ramach realizowanych projektów i programów edukacyjnych: 

- Promujemy czytanie –realizowany w ramach współpracy z Mazowieckim 
Samorządowym Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oraz Biblioteką 
Pedagogiczną w Radomiu, 

- Bohaterom Niepodległej realizowany w ramach współpracy z Mazowieckim 
Samorządowym Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oraz Biblioteką 
Pedagogiczną w Radomiu. 

 
28. Przeprowadzono pogadanki i instruktaże z udziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Policji , na temat zachowania 
bezpieczeństwa w czasie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku nad wodą. 

 
29. Zorganizowano:  

 We współpracy z Komendą  Powiatową Policji egzamin umiejętności praktycznych                    
na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych i tym którzy zdali wręczono dokumenty. 

 obchody Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego. 
 

30. Rozpoczęto: 
 prace remontowe w ramach przystosowania i modernizacji  szatni szkolnej w budynku 

przy ulicy Reymonta na potrzeby uczniów klas VIII (zamówione zostały szafki dla 
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uczniów klas VIII – zakup sfinansowany przez Stowarzyszenie Jedynka KEN i Radę 
Rodziców) 

 prace porządkowe przed budynkiem szkoły przy ul. Reymonta związane z adaptacją 
terenów zieleni, 

 prace porządkowe i remontowe przed budynkiem szkoły przy ulicy Rzemieślniczej 
związane z wymianą wejścia szkolnego,  

 prace porządkowe związane z polimeryzacją i zabezpieczeniem podłóg w salach 
lekcyjnych w budynku przy ulicy Rzemieślniczej,  

 przygotowania do V Festynu pod hasłem „Nasza szkoła jest wesoła”, który odbędzie się              
w dniu 16 września 2018 roku na który serdecznie wszystkich już dziś zapraszamy. 
 

31. Przygotowujemy do druku i publikacji na szkolnej stronie internetowej – wydanie                      
VI rocznika Gazetki Szkolnej 2017/2018  – jest to podsumowanie pracy szkoły w kolejnym 
roku szkolnym, serdecznie zapraszamy do lektury na temat naszych działań. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
32. W  czerwcu 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej rozpoczęła się realizacja 

projektu „Zdrowo na sportowo” w ramach programu  Działaj Lokalnie 2018.  Głównym 
założeniem projektu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. W dniu 05 
czerwca 2018 roku na terenie szkoły odbył się piknik podczas którego uczniowie szkoły 
aktywnie uczestniczyli w zawodach sportowych, spotkaniu z ratownikiem medycznym, który  
w sposób ciekawy opowiedział o swojej pracy oraz przypomniał jak należy zachować się  w 
sytuacjach zagrażających życiu. W tym dniu uczestnicy projektu wyruszyli również                
na marsze Nordik Walkingowe na Suski Młynek, Guzol oraz do miejscowości Kamień. 
 

33. W miesiącu wrześniu odbędą się rajdy rowerowe podczas  których dzieci i młodzież poznają 
najpiękniejsze miejsca naszej okolicy. Pozyskane środki w kwocie 2200,00 zł zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, wykonanie tablic pamiątkowych oraz zakup 
nagród dla najbardziej aktywnych uczestników projektu. 
 

34. W czerwcu został złożony wniosek  do organu prowadzącego w ramach programu 
wieloletniego „Niepodległa” – finansowe wsparcie szkół w 2018 roku o udzielenie wsparcia 
finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i 
przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 7 500,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania 9375,00 zł. 

 
Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach 
 
35. W dniach 04-08.06.2018r. młodzież klas sportowych Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego w Białobrzegach uczestniczyła w obozie sportowym w Ośrodku Sportu                
i Rekreacji w Lubawie, w warmińsko – mazurskim. Całkowity koszt obozu to ok. 13600 zł              
z czego 50% kosztów pokryli rodzice uczniów. 
 

36. W czerwcu zakupiono sprzęt sportowy tj. siatkę do siatkówki oraz piłki, rakietki i piłeczki 
do ping-ponga oraz edukacyjne gry planszowe za łączną kwotę ok. 1610zł. 
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37. Wykonano modernizację sieci teleinformatycznej w budynku Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Kochanowskiego w Białobrzegach. Trwają prace odbioru. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniósł ok. 6800 zł. 
 

38. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi  za uzyskanie najwyższych wyników                 
w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała uczennica klasy                  
IIa Aleksandra Bień (średnia  ocen 5,8). 

 
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 
 
39. W niedzielę 10 czerwca już po raz siedemnasty na terenie przedszkola odbył się Festyn 

Rodzinny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców gminy. Dzięki miłej integracji                                   
i ogromnemu zaangażowaniu rodziców, sponsorów i partnerów przedszkole wzbogaci się                        
o nowe pomoce dydaktyczne dla dzieci. 

 
 

 
 
Na sesji w dniu 28 maja 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 upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do złożenia wniosku                 

o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Białobrzegi urzekają – zagospodarowanie terenów 
zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności zakresu 
przedsięwzięcia. 

4. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień. 
5. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 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. 


