Sesja Nr IV/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 28 grudnia 2018 r. (kadencja 2014-2018)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 15 listopada 2018 r. do obecnej sesji.
Wydział Inwestycji
1. W dniu 12 grudnia otwarto ofertę złożoną do drugiego przetargu nieograniczonego na
przebudowę wschodniej części targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej w Białobrzegach
w ramach zadania „Mój Rynek”. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ jedyna
oferta znacznie przekracza możliwości gminy.
2. W dniach 10-15 grudnia rozłożono i uruchomiono lodowisko na Rynku w Białobrzegach.
Prace wykonała firma GAMAK Sp. z o.o. z siedzibą Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 9 za
kwotę 392.370 zł. Na potrzeby lodowiska zakupiono również minitraktor, który używany
jest do pielęgnacji tafli lodu. Przy lodowisku uruchomiliśmy wypożyczalnię łyżew.
Zamówienia sfinansowane zostały z dotacji pozyskanej przez gminę z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 100.000zł, środków Powiatu Białobrzeskiego i gminy
w wysokości po 156.640zł.
3. Przeprowadzono remont budynku w zakresie ustalonym z OSP Sucha, na który gmina
pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 23.601,86zł. Prace remontowe
wykonał Okno-Bud Przytyk i Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska.
4. W Stawiszynie zamontowano 4 wielostanowiskowe urządzenia do ćwiczeń (siłownia
zewnętrzna), w całości sfinansowane z dotacji pozyskanej przez gminę z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 19.901,40zł. Dostawę i montaż wykonała Body Works z
Warszawy.
5. Wykonano zakres z branży elektrycznej wskazany w funduszu sołeckim przez poszczególne
sołectwa: Kamień (dobudowa w ulicach Opalowa i Piaskowa + dowieszenie 2 opraw),
Brzeźce (dowieszenie 3 opraw), Brzeska Wola (zakup i montaż iluminacji świątecznej +
dowieszenie 1 oprawy).
6. W dniu 27 listopada nastąpiła weryfikacja w terenie przez komisję ds. szacowania strat
z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która weryfikowała stan zgłoszonych przez gminę
dróg, które ulegają niszczeniu wskutek intensywnych (nawalnych) opadów deszczu.
7. W dniu 29 listopada Burmistrz spotkał się w Otwocku z dyrektorem rejonu Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. złożonej propozycji przebudowy fragmentów ulicy
Krakowskiej, tak aby przedłużyć ścieżkę rowerową do zjazdu na kąpielisko. W trakcie
spotkania udało się wypracować wstępne porozumienie, w ramach którego gmina
opracowałaby projekt budowlany (z uwzględnieniem naszych oczekiwań) i zmianę
organizacji ruchu zaś MZDW sfinansowałby te prace, gdyż rozwiązania znacznie
poprawiają bezpieczeństwo na DW731.
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8. W dniu 17 grudnia Burmistrz spotkał się w Skarżysku-Kamiennej z Dyrektorem
Generalnym oddziału PGE Dystrybucja S.A. w sprawie możliwości i planów działania PGE
na terenie gminy. Poruszono sprawy przebudowy linii NN na ulicach Krakowskiej
i Spacerowej, przebudowy linii ŚN przebiegających z południowej strony miasta od GPZu
oraz zasilania Podstrefy Białobrzegi w TSSE Euro-Park Wisłosan. Umówiono się na
wymianę korespondencji w tej sprawie.
9. Prowadzone są działania zmierzające do nieznacznej zmiany granic aglomeracji Białobrzegi
przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy Prawo wodne.
Obszarem aglomeracji planujemy objąć obszar w Suchej przy trasie S7.
10. Prowadzone są ponowne wyliczenia analizy finansowej i działania zmierzające
do wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie o wprowadzenie zmian w realizowanym w ramach POIiŚ projekcie
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
11.
23 listopada 2018 r. z firmą „Trans – Geo” Tomasz Zasowski podpisano umowę na
wykonanie prac geodezyjnych polegających na scaleniu i podziale nieruchomości
położonych w Białobrzegach pomiędzy ulicami Krakowską i Mikowską. Wartość
zamówienia 58.880,00 zł brutto.
12.
Na dzień 10.01.2019 r. wyznaczono trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej – dz. nr 1532/11 o pow.
1,3003 ha. Cena wywoławcza nieruchomości 1.658.000,00 zł netto.
13.
Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem we
współużytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową. Wykazem
objęto 4 działki o pow. 20 – 21 mkw. położone w Białobrzegach przy ulicy Piaskowej. Cena
wywoławcza nieruchomości 3.024,00 – 3.090,00 zł netto.
14.
Na przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Działalność Usługowo – Wytwórcza
Handel Eksport – Import Kalbarczyk Bogdan Grabów nad Pilicą nałożono karę za
nieterminowe złożenie sprawozdania za III kwartał 2018 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
15.
23 listopada w Białobrzeskiej Galerii Sztuki nastąpiło otwarcie wystawy
Wielkopolskich Telegramów Patriotycznych, które należą do białobrzeskiego regionalisty
Ireneusza Rzeczkowskiego. Oprócz telegramów na wystawie można zobaczyć pamiątkowe
medale oraz orły wykonane m.in. z drewna czy też porcelany. Wystawa czynna będzie do
końca 2018 roku. Wystawę odwiedzają uczniowie placówek oświatowych z gminy
Białobrzegi.
16. 27 listopada 2018 filia biblioteczna w Suchej wraz z biblioteką szkolną zorganizowały
uroczyste obchody Dnia Pluszowego Misia. Najmłodsi czytelnicy przyszli ze swoimi
ulubionymi pluszakami. Pojawiła się wystawa książeczek o misiach oraz figurki naszych
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małych bohaterów. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz wspólnie
rozwiązywały quizy. Wśród dodatkowych atrakcji pojawiły się wierszyki oraz wspólne
śpiewanie piosenek o misiach. Na zakończenie dzieci wykonywały prace plastyczną.
17. 29 listopada 2018 roku odbył się XXVII Białobrzeski Festiwal Piosenki. Celem festiwalu
jest zaprezentowanie umiejętności oraz dorobku artystycznego dzieci i młodzieży W
tegorocznym festiwalu organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Białobrzegach, Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Starostwo Powiatowe w
Białobrzegach swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 50 wykonawców. Uczestnicy
zaprezentowali się w 5 kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
18. 3 grudnia 2018 odbyła się kolejna edycja Białobrzeskiego Konkursu Ortograficznego
DYKTANDO 2018. Uczestniczy walczyli o tytuł Białobrzeskiego Mistrza Polskiej
Ortografii w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli. W IX edycji konkursu
wzięło udział 130 uczestników, uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych,
mieszkańców gminy i powiatu białobrzeskiego. Uczestnicy zmagali się z tekstem
przepełnionym pułapkami ortograficznymi. Tekst dyktanda przygotował prof. dr. hab.
Andrzej Markowski – Członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiej.
19. 10 grudnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbyły się
IX Rejonowe Eliminacje Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie
Radom 2018. W tym roku gościliśmy 29 wokalistów, w tym 2 duety i zespół. Celem
przeglądu jest popularyzowanie tradycyjnego wykonywania kolęd i pastorałek,
propagowanie wiedzy o historii polskiej muzyki, literatury i kultury oraz wspieranie i
promowanie wykonawców kultywujących kolędowanie. Komisja Konkursowa nagrodziła
osoby w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, do 13 lat, powyżej 13 lat. Uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody rzeczowe.
20. 14 grudnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbyły się
Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe. W spotkaniu mogli wziąć udział wszyscy
chętni, bez względu na wiek. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zarówno
dzieci jak i dorośli ozdabiali bombki metodą decoupage.
21. 16 grudnia 2018 roku w Radomiu odbyły się eliminacje radomskich Spotkań z Kolędami
i Pastorałkami. „W hołdzie biskupowi Janowi Chrapkowi”, które są eliminacjami do
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. KS. K. Szwarlika w Będzinie. Amelia
Chodoła i Natalia Kopycka zostały zakwalifikowane do finału, który odbędzie się w
styczniu 2019 w Będzinie.
22. 18 grudnia 2018 roku odbył się XII Konkurs Recytatorski IDĄ ŚWIĘTA. Uczestnicy
prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, nad którymi pilnie pracowali wspólnie z
nauczycielami ze swoich placówek oświatowych. W tegorocznym konkursie wzięło udział
105 uczestników. Młodzi recytatorzy prezentowali swoje umiejętności w czterech
kategoriach wiekowych m.in. przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowe, klasy IV-VI
szkoły podstawowe i klasy VII-VIII szkoły podstawowe. Jury przyznało nagrody i
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Przyznaliśmy 13 nagród i 14
wyróżnień.
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23. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest w trakcie przygotowań imprezy kulturalnoartystycznej pn. Sylwester na Rynku, który odbędzie się 31 grudnia 2018 roku.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
24.

Podsumowano realizację projektów:
 „Poczta Niepodległościowa. Życzenia dla Polski.” (w ramach konkursu
grantowego "100-lecie Niepodległej Polski", realizowanego we współpracy
z Fundacją "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej)
 Chór szkolny Jedynka we współpracy z Zapiliczem (w ramach realizacji
pozyskano 5 000 zł na doposażenie chóru)
 Aktywna Tablica (w ramach rozwijania umiejętności cyfrowych) pozyskana
kwota 14000 zł.

25.

Podsumowano program ERASMUS+ (w dniach 22-29 października 2018r odwiedziło
nas 15 osobowa grupa młodzieży z Malty) pozyskana kwota 12767€).

26.

Przeprowadzono:
 Dwa próbne egzaminy 8klasisty, przygotowujące uczniów do egzaminu
właściwego przeprowadzanego w kwietniu 2019r.
 Marsz Świetlików w ramach realizacji programu profilaktycznego B&N czyli
B jak bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego,
 Prelekcję dla rodziców w ramach realizacji programu wychowawczoprofilaktycznego nt. uzależnień oraz otyłości u dzieci i młodzieży.

27.

Włączono się w akcje charytatywne:
 Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności, realizowanej przez Banki Żywności,
 Zbiórki słodyczy dla domu dziecka Słoneczny Dom w Radomiu,
 Charytatywna ZUMBA oraz kiermasz odzieży używanej i rękodzieła na rzecz
bardzo biednej rodziny wskazanej Szlachetną Paczką.

28.

Przygotowano uroczystą akademię Jasełka Bożonarodzeniowe integrując rodziców,
uczniów, nauczycieli, parafię. Zapraszamy do wspólnego przeżywania tego
przedsięwzięcia w dniu 6 stycznia 2019 roku w kościele parafialnym o godzinie 11.00
i 12.00.

Publiczne Gimnazjum im Jana Kochanowskiego w Białobrzegach
29. Wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej (koszt całkowity 15 000 zł).
30. Zakupiono 2 laptopy z oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjne (koszt 5 187 zł).
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Na I sesji w dniu 19 listopada 2018 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwałę
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.
Na II sesji w dniu 19 listopada 2018 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały
w sprawie:
1) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Białobrzegi,
2) powołania składów osobowych Komisji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.
3) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.
4) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy
Białobrzegi.
5) wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.
6) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi.
7) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi.
Na III sesji w dniu 13 grudnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały
w sprawie:
1) zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2) zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przyjętych uchwałą
Nr II/003/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w dniu 19 listopada 2018 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.

