Sesja Nr V/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 20 lutego 2019 r. (kadencja 2018-2023)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 28 grudnia 2018 r. do obecnej sesji.
Wydział Inwestycji
1. Trwają intensywne prace związane z realizacją kluczowych przedsięwzięć:
a. budowa kanalizacji sanitarnej w Suchej i na osiedlu za ulicą Polną w Białobrzegach
dofinansowania środkami POIiŚ 2014-2020,
b. budowa hali sportowej przy PSP Nr 1 im KEN dofinansowana środkami Ministerstwa
Sportu i Turystyki,
c. budowa boiska i zaplecza szatniowego na Stadionie Miejskim im. Z. Siedleckiego
dofinansowana środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. W dniu 1 lutego otrzymaliśmy protokół z weryfikacją w terenie przez komisję ds.
szacowania strat z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która weryfikowała stan
zgłoszonych przez gminę dróg (ulice Widok, Wąska i Herberta w Suchej, Rzeczna,
Lazurowa i Srebrna w Białobrzegach), które uległy niszczeniu wskutek intensywnych
(nawalnych) opadów deszczu. Niestety wszystkie drogi zostały zweryfikowane negatywnie
przez komisję.
3. W dniu 5 lutego Burmistrz odbył spotkanie z p. Leszkiem Sekulskim – Zastępcą Dyrektora
GDDKiA O/Warszawa, którego tematem było rozwiązanie problemów i minimalizacja
niebezpieczeństw związanych z przebiegiem odcinka drogi krajowej nr 48 przez naszą
gminę. Spotkanie uważamy za bardzo owocne, ustalono działania możliwe do podjęcia
w trybie szybkim, a także te wymagające dłuższego przygotowania.
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
4. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki onz. nr: 1532/11 o pow. 1,3003
ha położonej w mieście Białobrzegi, który odbył się 10 stycznia 2019r. o godz. 10:00
zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.
5. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych przy ul. Piaskowej w Białobrzegach ozn. nr ewid.: 1112/36,
1112/37, 1112/38 i 1112/39 wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego
w działce ozn. nr 1112/1 na dzień 21 marca 2019r. o godz. 10:00.
6. Dnia 19.02.2019r. zawarto umowę najmu dot. cz. dz. nr 731/3 położonej w mieście
Białobrzegi z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białobrzegach celem
zorganizowania imprezy masowej pn. Majowe Dni Białobrzegów 2019.
7. W dniach od 1 do 21 lutego trwa ponowne wyłożenie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi. Dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w Studium odbyła się 15 lutego. Uwagi do dokumentu należy
składać do 14 marca 2019 r.
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8. Z dniem 1 marca zmianie ulegają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości zamieszkałych. O wysokości opłaty właściciele, zarządcy
i administratorzy nieruchomości zostaną poinformowani stosownym zawiadomieniem.
Wszystkie zawiadomienia zostały już przygotowane i wysłane.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
9. W dniach od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych,
pokój nr 11 są przyjmowane od producentów rolnych wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
10. 31.12.2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek uczestniczył w organizacji Sylwestra na Rynku
2018, prowadzeniu zabaw sportowych i animacji dla dzieci i młodzieży na lodowisku;
11. 23.01.2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbył się
Noworoczny Koncert Uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego, będący
podsumowaniem półrocznej nauki dzieci i młodzieży uczęszczających do ogniska
muzycznego działającego w naszej placówce;
12. 24.01.2019 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu Recytatorskiego BABCIĘ, DZIADKA
MIEĆ. Zmagania najlepszych Recytatorów z gminy i powiatu białobrzeskiego odbyły się
24 stycznia 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach.
Zaprezentowało się 63 uczestników z placówek oświatowych.
13. 28.01.2019 r. – 08.02.2019r. Rozpoczęcie dwutygodniowej akcji zimowej pn. „Tęczowa
Zima 2019, skierowana do dzieci i młodzieży z gminy i powiatu białobrzeskiego. W
tegorocznych zajęciach wzięło udział 50 uczestników w wieku 7-12 lat. W każdym dniu
ferii, dzieci wraz z pracownikami MGOK uczestniczyli w wycieczkach:
 28.01.2019 – inauguracja dwutygodniowych ferii, spotkanie z funkcjonariuszami
Policji i Straży Pożarnej w MGOK Białobrzegi
 29.01.2019 – wyjazd na basen „Delfin” do Kozienic i obiad w restauracji „Mors”
 30.01.2019 – wyjazd do Radomia na Wystawę Klocków Lego
 31.01.2019 – wyjazd do Wioski Św. Mikołaja w Bałtowie
 01.02.2019 – wyjazd do kina „Helios” i Krainy Marzeń w Radomiu
 04.02.2019 – wyjazd do Manufaktury Czekolady w Łodzi
 05.02.2019 – wyjazd na basen „Neptun” do Radomia
 06.02.2019 – wyjazd do Akademii Robotyki Lego w Radomiu
 07.02.2019 – wyjazd do kina Helios w Radomiu i do Parku Trampolin w Radomiu
 08.02.2019 – zakończenie i podsumowanie akcji „Tęczowa Zima 2019”,
bal karnawałowy.
14. 29.01.2019 – 31.01.2019 oraz 05.02.2019 – 07.02.2019: bezpłatne ferie dla dzieci
w Bibliotece MGOK: zajęcia plastyczne, projekcja filmu, gry edukacyjne
i interaktywne.
15. 07.02.2019 – zimowa zabawa w Filii w Szczytach w tym roku dzieci mogły uczestniczyć
w ognisku zorganizowanym na miejscowym boisku, a także wspólnie pobawić się przy
muzyce.
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16. 15.02.2019 - otwarcie Dorocznej Wystawy Fotografii Członków Stowarzyszenia Twórców
Fotoklubu RP Regionu Radomskiego. zaprezentowano pejzaż, portret, architekturę, martwą
naturę oraz abstrakcję.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że w okresie
od ostatniej sesji do chwili Ośrodek udzielił pomocy dla osób najbardziej potrzebujących.
Z uwagi na okres zimowy został zakupiony opał, żywność oraz leki. Z pomocy skorzystało
96 osób w formie zasiłku: celowego, okresowego, stałego.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
18. W grudniu 2018 roku zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, biologia) na kwotę 51 620,00 zł.
19. 21 stycznia 2019 roku uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu
z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w ramach ogólnopolskiej kampanii
informacyjno-edukacyjnej „Hazard, Nie, dziękuję!”
20. 25 stycznia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się koncert
Gminnej Orkiestry Dętej ze Starej Błotnicy pt. „Wspólne kolędowanie” połączony
z występem laureatów X Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
21. W okresie ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Razem dla dzieci po raz kolejny zorganizowano dla chętnych dzieci
które spędzały ferie w domu zajęcia pod hasłem „Kreatywne Ferie”. Każdego dnia dzieci
korzystały z różnego rodzaju zajęć dostosowanych do wieku i zainteresowań:
 szachowy poniedziałek
 czytelniczy wtorek
 kulinarna środa
 filmowy czwartek – wyjazd do kina na film „Chłopiec z burzy”
 logiczny piątek
Nie zabrakło również zabaw na świeżym powietrzu. Zajęcia prowadzili nauczyciele
Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach
22. Opracowano i wdrożono do realizacji innowacje pedagogiczne:
 ,,Jeden klik i umiem w mig „ – wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy z
dzieckiem w wieku przedszkolnym. - realizacja w grupie V i VI,
 ,,Gdy dorosnę, to zostanę… „ – jak spełnić marzenia, gdy karierę się wybiera?
Zainteresowanie pracą zawodową i pasjami rodziców oraz rozwijanie kompetencji
kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym. – realizacja we wszystkich grupach
wiekowych.
23. We wszystkich grupach wiekowych co miesiąc odbywają się kreatywne warsztaty teatralne
prowadzone przez Weronikę Krzciuk .
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24. Z okazji Dnia Babci i Dziadka V grupa przygotowała ,,Jasełka,; I, II, III, IV, VII grupa programy artystyczne oraz grupa VI wystawiła bajkę ,,Czerwony Kapturek”.
25. Z okazji karnawału zorganizowano dla dzieci z grup młodszych ,,Bal karnawałowy”,
natomiast dzieci starsze wzięły udział w balu w ,,W Krainie Marzeń” w Radomiu.
26. W grupie IV, V, VI i VII - zorganizowano warsztaty malowania na tkaninach.
27. W przedszkolu gościło ,,Planetarium – Halo wiedza!”.
28. Przystąpiono do realizacji projektu ,, ,,Ekologiczna turystyka rodzinna” – doposażenie
placówki w gokarty o wartości 5.500,00zł - ,,Zapilicze”.
29. W omawianym okresie wymieniono lampy na oświetlenie ledowe w sali nr II, VI i sali
żłobkowej.
Na IV sesji w dniu 28 grudnia 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 rok 2018,
3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi,
4) zmiany Uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia
29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług
pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w
Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza
komunalnego w Białobrzegach,
5) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
6) przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Białobrzegi”,
7) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białobrzegi na lata 2018-2023”,
8) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok,
9) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
10) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 r.,
11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
na 2019 rok,
12) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na 2019 rok,
13) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
14) Uchwałę Budżetową na rok 2019.
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.

