
Sesja Nr IX/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 27 czerwca 2019 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 5 czerwca 2019 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  Uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędy Marszałkowskiego w wysokości 1.800.000 zł w 

ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa 
Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Białobrzegach”. Wartość zadania około 3.100.000 zł. 

 
2. Trwają intensywne prace przy budowach: 

a) hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN 
b) stadionu miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego 
c) kanalizacji sanitarnej w Suchej – obecnie prace trwają na ulicach Wąskiej, Tartacznej i   
Kasztanowej 
d). „Budowie ulic na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach”. Realizowany 
etap obejmuje budowę ulic Reja i Sienkiewicza oraz budowę skrzyżowania ulic 
Sienkiewicza i Polnej.  

 
3.  Po przeprowadzonych konsultacjach została przygotowana i wysłana do podpisu treść 

porozumienia do p. Tomasza Dąbrowskiego Zastępcy Dyrektora MZDW w sprawie 
rozwiązań technicznych przyjętych do projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
731 ul. Krakowska w zakresie rozbudowy ścieżki rowerowej 
 

4.    Po spotkaniu z p. Leszkiem Sekulskim Zastępcą Dyrektora GDDKiA w sprawie 
kontynuacji współpracy naszych samorządów przy zwiększaniu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przy drodze krajowej nr 48 na terenie naszej gminy. Ustalono kierunki prac 
projektowych przy zadaniach: 
a) ścieżki pomiędzy drogą powiatową do Radzanowa a ul. Brzozową na osiedlu Borki – 
zmiana ścieżki pieszo-rowerowej na  ciąg pieszy (chodnika) z dopuszczeniem ruchu 
rowerzystów; 
b) ścieżki pomiędzy węzłem nad S7 a drogą powiatową do Brzeziec – zmiana ścieżki 
pieszo-rowerową, na ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerzystów 
c) przebudowy skrzyżowania DK48 ul. Rzemieślnicza z droga powiatową ul. Żeromskiego 
na spotkaniu przedstawiliśmy kolejną analizę przebudowy skrzyżowania i wprowadzenia 
oczekiwanych rozwiązań - wprowadzenie sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem. 
 

5. Zakupiono w ranach funduszu sołeckiego wsi Stawiszyn zabawkę na plac zabawa – bocianie 
gniazdo z firmy „Drewno w ogrodzie” za kwotę 5.000,00 zł  
 

6. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. „Odbiór i transport 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru 
miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.09.2019r do 31.12.2020r”. W wymaganym 
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terminie tj. 18.06.2019r. wpłynęła jedna oferta, która przewyższa możliwości finansowe 
Zamawiającego. 

7. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót 
budowlanych pn. Budowa (modernizacja) i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Białobrzegach ul. Spacerowa wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oczyszczalni 
ścieków w Białobrzegach  w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone 
w pierwszym tygodniu lipca. 

 
8.  Uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 w kwocie 10.000 zł  dla każdego z 
zadań:  
a). Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (oczka wodnego) w Jasionnej 
b). Doposażenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej 
c). Remont ogrodzenia przy budynku biblioteki w Szczytach 
d). Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (oczka wodnego) w Kamieniu 
Całkowity koszt - 20.000 zł dla każdego z zadań.  
 

9. Uzyskaliśmy środki finansowe na udzielenie dotacji dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Stokrotka” w związku ze złożonym  wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej  z 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Działkowców Mazowsze 2019. Całość zadania 12.000 zł, dofinansowanie 4.800 zł 
 

10. Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w 
Białobrzegach” Gmina otrzymała pomoc finansową  z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019” na realizację zadania polegającego na „Ograniczeniu ilości 
szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów” w 
wysokości 125.000 zł, całkowity koszt zadania 300.000 zł  

 

11. Uzyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie  na zadanie pn „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białobrzegi” w kwocie 7.028,00zł  co 
stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na odbiorze, transporcie i 
unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych.. 

 
 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  

12. 27 czerwca 2019 r. przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
- dz. nr 1112/36 o pow. 0,0021 ha wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania 
wieczystego w działce ozn. nr 1112/1  
- dz. nr 1112/39 o pow. 0,0020 ha wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania 
wieczystego w działce ozn. nr 1112/1  
Nabywca obu działek zlokalizowanych przy ulicy Piaskowej zaoferował cenę odpowiednio 
3130,00 zł i 3064,00 zł. 
 

--  
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
13. W dniu 17.06.2019 r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia 

publicznego nr ZP.271.3.2019 pod nazwą: 
 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 184 os. 

Borki w Białobrzegach.  Zadanie nr 1.( przewiert sterowany pod drogą krajową nr 48 
szt 3 o dł. ( 22+22+ 20) = 64 mb 

  Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 1662 ul. 
Spacerowa w Białobrzegach. Zadanie nr 2.( przewiert sterowany pod drogą krajową 48 
szt.2 o dł ( 25+ 21)= 46 mb.   

Za najkorzystniejszą ofertę uznano firmy: P.P.U ,,WIMAR” Waldemar Markowski z siedzibą: 
26- 806 Stara Błotnica, Stary Kobylnik 19.Wartość oferty brutto wynosi: 214 635,00 zł.  
Termin wykonania: 30.09.2019 r.  
Zadanie realizowane będzie z własnych środków zakładu. 

 Wykonano przedłużenie sieci wodociągowej z rur PVC, o śr. dn.90 w m. Szczyty do 
wysokości dz. nr 715/5, dł. ok 108 mb. Wartość zadania wynosi ok 9500,00 zł. 
 

Wydano warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla  trzech posesji. 
Zadanie zrealizowano własnym potencjałem wykonawczym, i z własnych środków 
finansowych. 

 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 

 
14. Trwają bieżące naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi. Wykorzystywany 

materiał: szlaka, kruszywo, gruz, żwir, destrukt asfaltowy, masa asfaltowa „na zimno”, 
równanie dróg gminnych, remonty masą asfaltową i emulsją z grysem. 

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

 
16. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, 

chodników. 

 
17. Zakład Usług komunalnych poszukuje do pracy pracowników gospodarczych. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek  w Białobrzegach 

18. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach  informuje, że od 01 
lipca 2019r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną na wypłacanie 
świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze i kolejne dziecko bez względu na 
dochód. Natomiast od 01 sierpnia br. będzie można składać wnioski w formie 
papierowej. Ośrodek przygotowany jest do realizacji w/w zadania.    

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 
19. Dnia 5 czerwca 2019 roku w sali tanecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                          

w Białobrzegach odbyła się WIECZORNICA ŚLADAMI MONIUSZKI  (1819-1872)                     
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W 200 ROCZNICĘ URODZIN POLSKIEGO KOMPOZYTORA NARODOWEGO 
STANISŁAWA MONIUSZKI. Program przygotowany został przez Publiczne Gimnazjum 
im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach, Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej, 
Społeczne Ognisko Muzyczne w Białobrzegach, Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne.  

 
20. Dnia 15 czerwca 2019 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej 

odbyły się drugie ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE prowadzone przez Karolinę Bartoń – 
Mistrzynię Świata w Jazz Modern. W zajęciach wzięły udział uczestniczki zajęć 
tanecznych. 

 
21. Dnia 17 czerwca 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

zorganizował ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 2018/2019 Z FRUBELLĄ. 
Uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych, malarskich, plastycznych, nauki gry                                 
na instrumentach, plastyczno-ceramicznych otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizator 
przygotował dla wszystkich zgromadzonych słodki poczęstunek, piknik oraz wesołą 
zabawę. 

 
22. Dnia 14 czerwca 2019 roku wręczyliśmy dwa wyróżnienia w Konkursie Fotograficznym                 

z miesiąca kwietnia 2019. Konkurs trwa do 31 października. 
 
23. Dnia 19 czerwca 2019 roku w sali tanecznej Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury                            

w Białobrzegach odbyło się uroczyste ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO W BIAŁOBRZEGACH.  

 
24. Dnia 24 czerwca placówka rozpoczęła dwutygodniowe zajęcia letnie pn. BARWY LATA 

2019. W akcji mogą wziąć udział dzieci z gminy i powiatu białobrzeskiego z klas I-VI 
szkół podstawowych. W tegorocznej akcji weźmie udział 50 uczestników. Zostały 
zaplanowane wyjazdy na basen, termy, wycieczki jednodniowe, wyjazdy do kina, centrum 
zabaw itp.    

 
25. Do 31 lipca 2019 w Białobrzeskiej Galerii Sztuki można oglądać wystawę z kolekcji 

Prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej i Historii Regionalnej w Podlesiu Dużym Pana 
Stanisława Kalicińskiego. 

 
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 
 
26. W niedzielę 16 czerwca 2019r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi                      

w Białobrzegach odbył się  Festyn Rodzinny dla mieszkańców Białobrzegów i okolic.                        
Plac przedszkolny w tym dniu stał się miejscem zabawy, odpoczynku i rozrywki dla dzieci                     
i dorosłych.    

Na scenie swoje umiejętności artystyczne prezentowały przedszkolaki ze wszystkich grup, 
a tematyka występów w większości poświęcona była rodzicom z okazji Dnia Matki i Dnia 
Ojca. Przedszkolaki z najstarszych grup oficjalnie pożegnały przedszkole – odebrały 
dyplomy ukończenia i pamiątki. Rodzice przedszkolaków przygotowali i obsługiwali różne 
stoiska, m.in.: kawiarenkę, grill, salon piękności, a darowizny uzyskane na festynie 
przeznaczyli na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w przedszkolu. 

27. Również z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu odbył się mini festyn dla dzieci,                          
w którego organizację czynnie zaangażował się wolontariat ,,Iskierki” z ZSP im.                           
S. Staszica w Białobrzegach. Dzieci brały udział w wielu konkursach, zawodach                                 
i atrakcyjnych zabawach, a specjalnie przygotowane stoiska oferowały różne smakołyki. 
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28. W maju i czerwcu wszystkie dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych jednodniowych 
wycieczkach autokarowych: młodsze wyjechały do kina i Parku Rozrywki do Radomia, 
starsze zwiedzały Rodzinny Park Tematyczny ,,Magiczne Ogrody” w Janowcu i lotnisko 
Chopina w Warszawie. 

 
Na VIII sesji w dniu 5 czerwca 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) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białobrzegi,                                 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

4) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Białobrzegi. 

5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. 
6) zmiany uchwały Nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 

r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                      
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

7) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi. 

8) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty                         
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych                                 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.  

9) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia                   
1 września 2019 r. 

10) zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. 
 
 
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. 


