Sesja Nr VI/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 22 marca 2019 r. (kadencja 2018-2023)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do obecnej sesji.
Wydział Inwestycji
1. Trwają intensywne prace związane z realizacją kluczowych przedsięwzięć:
a) budowa hali sportowej przy PSP Nr 1 im KEN dofinansowana środkami
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
b) budowa boiska i zaplecza szatniowego na Stadionie Miejskim im. Z. Siedleckiego
dofinansowana środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki,
c) budowa kanalizacji sanitarnej w Suchej dofinansowania środkami POIiŚ 20142020,
d) budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe za ulicą Polną
w Białobrzegach dofinansowania środkami POIiŚ 2014-2020.
2. Dnia 7 marca br. złożono wniosek w WFOŚiGW o dofinansowanie zadania związanego
z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu naszej gminy.
Ubiegamy się o dotację w kwocie 7.590zł, która stanowić może do 50% kosztów.
We wniosku uwzględniliśmy unieszkodliwienie 35,14 Mg odpadów, co przenosi się
na około 3.200m2 eternitu (płyt azbestowo-cementowych) z nieruchomości, których
właściciele deklarują działania związane z gminnym „Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014-2032”.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW.
3. Dnia 1 marca br. wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z propozycją
kontynuacji współpracy samorządów przy zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
przy drodze krajowej nr 48 na terenie gminy Białobrzegi.
Zaproponowaliśmy współpracę w ramach fazy przygotowawczej (projektowej) dla dwóch
zagadnień:
 pierwszym z nich jest przebudowa skrzyżowanie DK48 z drogą powiatową ulica
Żeromskiego.
 drugim zagadnieniem jest przebudowa DK48 na odcinku położonym na wschód
od węzła nad drogą S7 do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku wsi
Brzeźce
4. W związku z wyrażoną przez Radę zgodą na udzielenie pomocy rzeczowej
dla Województwa Mazowieckiego w postaci projektu przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 731 na odcinku przebiegającym przez miasto, prowadzimy rozmowy na temat zapisów
w umowie regulującej zobowiązania stron. Jednocześnie wyłoniliśmy wykonawcę projektu
technicznego i wykonawczego oraz projektu stałej organizacji ruchu drogowego
uwzględniającej projektowane zmiany. Projekt w ciągu 6 miesięcy wykona Biuro
Inżynierskie Łukasz Widalski za kwotę 30.750zł.

2
5. Po przeprowadzonej procedurze wybrano wykonawcę projektu technicznego wału
przeciwpowodziowego chroniącego rekreacyjne tereny nadpiliczne. Projekt w ciągu
12 miesięcy wykona Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa
BIPROMEL Spółka z o.o. za kwotę 123.000zł.
Warunkiem uzyskanej zgody na odstępstwo od zakazów zabudowy gminnych terenów
rekreacyjnych nad Pilicą jest zabezpieczenie ich przed możliwą powodzią/zalaniem poprzez
budowę wału przeciwpowodziowego. Istniejące zabezpieczenie jest zbyt niskie i wymaga
przebudowy.
6. W związku ze stanowiskiem NFOŚiGW, w którym instytucja nie wyraziła zgody
na zwiększenie dofinansowania realizowanego projektu ze środków POIiŚ 2014-2020,
prowadzimy z nią rozmowy i ustalamy etapowanie prac, tak aby zmieścić się w zakładanych
kosztach.
W dniu 21 marca przedstawiciele Gminy odbyli spotkanie w NFOŚiGW, w trakcie którego
ustalono dopuszczalne rozwiązania, co pozwoli ogłosić kolejny przetarg na wybór
wykonawcy robót związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków
7. Zostaliśmy poinformowani przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon w Radomiu o przystąpieniu
do przebudowy linii niskiego napięcia zasilanych ze stacji Starostwo, Główna, Sportowa,
Młyńska, Dom Kultury, Polańska i Ośrodek Zdrowia. Przebudowa polegać będzie
na zastąpieniu napowietrznych linii liniami kablowymi praktycznie na większej części
miasta, obszar pomiędzy ulicami Krakowską a Kusocińskiego i Ogrodową oraz Polańską
a 11 Listopada.
Przedsięwzięcie to jest ogromnym działaniem dla PGE ale również dla Gminy ponieważ
wiąże się z likwidacją słupów, do których podwieszone jest oświetlenie uliczne. Wiąże się
to również z koniecznością zaprojektowania i budowy nowego, wydzielonego oświetlenia
ulicznego, co pociągnie za sobą bardzo wysokie koszty.
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
8. Ogłoszono czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki onz. nr: 1532/11
o pow. 1,3003 ha położonej w mieście Białobrzegi na dzień 16 maja 2019r. o godz. 10:00.
cena wywoławcza netto 1 658 000,00 zł.
9. 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, który odbył się 21 marca 2019r. o godz. 10:00.
 zakończył się wynikiem negatywnym dla dz. nr 1112/36 i 1112/39 wraz z oddaniem
udziału w prawie użytkowania wieczystego w działce ozn. nr 1112/1 - ze względu
na brak oferentów,
 nabywcą dz. nr 1112/37 wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania
wieczystego w działce ozn. nr 1112/1 została Pani Iwona Pietras zam. Białobrzegi,
ul. Piekarska 26, która zaoferowała najwyższą cenę 3.064,00 zł netto,
 nabywcą dz. nr 1112/38 wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania
wieczystego w działce ozn. nr 1112/1 została Pani Iwona Pietras zam. Białobrzegi,
ul. Piekarska 26, która zaoferowała najwyższą cenę 3.070,00 zł netto.

3
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
10. W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych trwają prace związane ze zwrotem podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Pierwszy termin składania wniosków został przedłużony do 31 marca 2019r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
11. W dniu 12 03.2019 r ogłoszono przetarg nieograniczony nr spr. ZP.271.03.2019
na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynków
jednorodzinnych w ul. Lawendowej i Białej w Białobrzegach”.
Zakres rzeczowy przewiduje:
1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na oś Nowiny o długości 460 mb.
Termin otwarcia ofert w dniu 28.03. 2019 r godz.10.15.
Termin wykonania: 31.07.2019 r.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
12. Od 26.02.2019 r. – Konkurs fotograficzny 1 Edycja „Białobrzegi w obiektywie”, temat:
przyroda, krajobraz, architektura. Termin nadsyłania prac do 31.10.2019 r.
13. 12.03.2019 r. - Eliminacje gminne: XXXVI
42. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”.

Mały

Konkurs

Recytatorski,

14. 19.03.2019 r. - Eliminacje powiatowe: XXXVI Mały Konkurs Recytatorski,
42. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
15. 27.02.2019 r. – Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej MGOK.
16. Lekcje biblioteczne dla najmłodszych:
28.02.2019 r. – Publiczne Przedszkole nr 1 im. „Jasia i Małgosi” w Białobrzegach
06.03.2019 r. – Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie, Oddział Zamiejscowy
Adamów
08.03.2019 r. – Publiczne Przedszkole nr 1 im. „Jasia i Małgosi” w Białobrzegach
08.03.2019 r. – Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Białobrzegach
21.03.2019 r. – Publiczne Przedszkole nr 1 im. „Jasia i Małgosi” w Białobrzegach
Każdy z uczestników otrzymał słodki poczęstunek.
17. Od 18.03.2019 r. – 18.03.2020 r. – Konkurs na „Czytelnika Miesiąca” i „Czytelnika Roku”
w Bibliotece Publicznej MGOK.
18. 22.03.2019 r. – Otwarcie dorocznej 28 Wystawy Okręgu Radomskiego Związku Polskich
Artystów Plastyków Okręgu Radomskiego.
19. Liczba osób zwiedzających Doroczną Wystawę Fotografii Stowarzyszenia Twórców
Fotoklubu RP Regionu Radomskiego – 313 osób.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
20. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że w okresie
od ostatniej sesji do chwili obecnej rozpoczęliśmy realizację programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. Od 18 marca br. z w/w programu Ośrodek udziela pomocy
w formie pieniężnej oraz w formie odpłatności za posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
21. W dniach 22-24 lutego odbył się XLVIII Radomski Maraton Marszów na Orientację.
Głównym organizatorem był Oddział PTTK Łucznik w Radomiu – po raz drugi
współorganizatorem imprezy i bazą była Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej. W
imprezie wzięło udział około 200 uczestników reprezentujących różne organizacje, koła
turystyczne, szkoły, drużyny harcerskie. Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej
reprezentowało 52 uczniów i harcerzy z drużyny „ Szare Sowy” pod opieką 6 nauczycieli
– dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Uczniowie oraz harcerze zdobyli III miejsce
w kategorii niezaawansowanej oraz kategorii dla początkujących.
XLVIII Radomski Maraton Marszów na Orientację dofinansowany został ze środków
Miasta i Gminy Białobrzegi.
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach
22. W Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach wygospodarowano
jedno pomieszczenie na archiwum zakładowe. Zamontowano w nim metalowe drzwi.
Zakupiono projektor i laptop do zestawu z tablicą interaktywną. We wszystkich grupach
wiekowych odbyły się warsztaty teatralne. W okresie sprawozdawczym w grupach starszych
przeprowadzono warsztaty malarskie- malowanie na tkaninie. Dla dzieci młodszych
zorganizowano wyjazd do teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na spektakl pt:
,,Przygody kota. Mądrość pokoleń. Wszyscy pracownicy Publicznego Przedszkola nr 2 im.
Kubusia Puchatka w Białobrzegach zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dzieciom i dorosłym.
Publiczny Żłobek KRASNAL w Białobrzegach
23. W Publicznym Żłobku „KRASNAL” w Białobrzegach zainstalowano klimatyzację.
Decyzja ta została podjęta w związku z wysoką temperaturą w pomieszczeniu w okresie
letnim.
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Na V sesji w dniu 20 lutego 2019 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 2019.
3) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania
i przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731
na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi, na terenie gminy
Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.
4) zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy
w Białobrzegach.
5) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
i Gminy Białobrzegi.
6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1532/7, położonej
w Białobrzegach.
7) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy
Białobrzegi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną
i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.
8) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
9) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji.
10) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie
z wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego
wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023.
12) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie 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.

