
Sesja Nr X/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 1 sierpnia 2019 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 27 czerwca 2019 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  W dniu 25 lipca podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi 
w okresie od 01.09.2019r do 31.12.2019r. Z firmą RADKOM Sp. z o.o. z Radomia, 
wartość umowy 298.498,00 zł. 

 
2. W dniu 25 lipca przeprowadzono negocjacje w trybie z wolnej ręki na zagospodarowanie 

odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta 
 i gminy Białobrzegi w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019r.    

 
3. Ogłoszono postępowanie przetargowe 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”. Składanie ofert do przetargu 20 sierpnia br.  

 
4. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych pn. Rozbiórka 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury budynku kinoteatru przy ul. Kościelnej 31 na działce 
nr 833/6, obręb Białobrzegi, 26-800 Białobrzegi w ramach realizacji zadania pn. 
„Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”. 
Składanie ofert do przetargu do 9 sierpnia br. 

 
5. Zrealizowano fundusz sołecki wsi Okrąglik poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi 

grysem mineralnym i emulsją asfaltową na powierzchni 960m2 za kwotę 11.808,00 zł 
Roboty wykonała firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia.  

 
6. Ogłoszono zapytanie ofertowe wykonanie remontów na drogach gminnych z funduszu 

sołeckiego na 2019 rok w sołectwach:  Budy Brankowskie,  Brzeska Wola, Mikówka oraz 
Kamień. Remonty będą polegały na: równaniu istniejącego podłoża, rozłożenie 
dostarczonego przez wykonawcę kruszywa drogowego, mechaniczne zagęszczanie 
materiału. W sołectwie Kamień zostanie wbudowane kruszywo drogowego śr. 0-32mm 
wraz z uprzednim korytowaniem drogi do gł. 20 cm z odwozem urobku. Rozstrzygnięcie 
zapytania do 6 sierpnia br.   

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 

 W wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Białobrzegach przy ul. Piaskowej ozn. nr ewid.: 1112/36 o pow. 0,0021 ha 
oraz 1112/39 o pow. 0,0020 ha wraz oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego 
w działce ozn. nr ewid. 1112/1, który odbył się 27 czerwca 2019r. nabywcą została                         
P. Iwona Pietras zam. Białobrzegi za kwotę łączną 6.194,00 zł. Podpisanie aktu 
notarialnego nastąpiło dzisiaj o godz. 12.00. 
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7. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej 

w mieście Białobrzegi przy ul. Spacerowej ozn. jako dz. nr 1532/7  o pow. 0,4369 ha. 
Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2019r. o godz. 10:00.  

 
8. Ogłoszono  piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki onz. nr: 1532/11                      

o pow. 1,3003 ha położonej w mieście Białobrzegi. Przetarg odbędzie się dnia 19 września 
2019r. o godz. 10:00.  

 
9. Aktem notarialnym  Rep. A Nr 3149/2019 w dniu 23.07.2019r. nastąpiło przeniesieni 

własności nieruchomości ozn. nr: 1763/2 o pow. 0,31 ha i 1763/6 o pow. 0,01 ha położone 
w obrębie Sucha oraz nr: 249 o pow. 0,68 ha położona w obrębie Brzeska Wola  na rzecz 
Powiatu Białobrzeskiego w formie darowizny.   Wartość darowizny      1 115 967,00 zł. 

 
10. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi nr ZPiN.6831.15.2018 z dnia 

06.06.2019r. Gmina Białobrzegi nabyła na własność dz. nr 10/19 o pow. 0,5045 ha 
położoną w obrębie Szczyty przeznaczona pod drogę publiczną. 

 
11. 1 lipca otwarte zostało miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Prowadzenia oraz 

obsługę ratowniczą miejsca zapewnia WOPR Białobrzegi. 
 
Wydział Ochrony Środowiska  

 
12. Rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia wykonawcy do zadania „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Białobrzegi - 2019”. W ramach tego zadania z terenu 
miasta i gminy Białobrzegi zostanie odebranych i zutylizowanych 40 ton składowanych na 
posesjach wyrobów zawierających azbest.  
 

13. Gminna Komisja ds. Szacowania szkód zakończyła prace w 16 gospodarstwach  i złożyła 
protokoły do Wojewody Mazowieckiego  tytułem potwierdzenia poniesionych strat w 
uprawach rolnych na skutek przymrozków wiosennych.    

 
14. W związku z niewielkim zainteresowaniem Wyborami do Izb Rolnych w Okręgu dwu 

mandatowym w Białobrzegach Komisja Okręgowa nr1 bez głosowania wybrała jednego 
zgłoszonego Kandydata – Pana Andrzeja Skrzypka.    

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
15. Wykonano przedłużenie sieci wodociągowej z rur PVC, o śr. dn.110 w m. Dąbrówka                    

do wysokości dz. nr 74, dł. ok 130 mb. Wartość zadania wynosi ok 12 627,18 zł. 
Wydano warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla  dwóch posesji. 
Zadanie zrealizowano własnym potencjałem wykonawczym, i z własnych środków 
finansowych. 
 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach  
 
16. Zakończyły się prace remontowe na drogach gminnych w miejscowościach: Stawiszyn , 

Jasionna, Okrąglik, Kamień o łącznej długości  ponad 1500mb.W ramach prowadzonych 
prac drogi  gruntowe zyskały nawierzchnię z destruktu asfaltowego. Warstwa bitumiczna 
o grubości 10 cm została położona za pomocą specjalnego rozściełacza do asfaltu                              
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a następnie ubita  przez walce drogowe. Na całe zadanie zostało zużyte ponad 2000 ton 
destruktu, który w całości został pozyskany dzięki dobrym relacjom Gminy Białobrzegi z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 
17. Od  01 lipca 2019  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach  

przyjmował elektronicznie wnioski o przyznanie świadczenia 500+. 
W okresie od 01 lipca 2019r do 29 lipca 2019r złożono 554 wnioski z czego 500 osobom 
wydane zostały informacje o przyznaniu Świadczenia Wychowawczego. 
Liczba dzieci którym zostało przyznane ŚW wynosi 741. 
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych za m-c lipiec  wyniosła 1670 ( z czego 
446 świadczenia to świadczenia wypłacone na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca 
/ po raz pierwszy/ 
Wydatki na wypłacone świadczenia wychowawcze w m-cu lipcu 2019 wyniosły:                        
833 446,00 zł z czego kwota 222 322,00 zł wypłacona została na podstawie wniosków 
złożonych od 1 lipca br. 
Od 1 sierpnia 2019 r można składać w tut. Ośrodku w formie papierowej wnioski                            
o przyznanie: świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego oraz funduszu 
alimentacyjnego. 

 
18. Od dnia 01 lipca 2019 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Białobrzegach  można składać elektronicznie wnioski o przyznanie świadczenia „ Dobry 
Start” 300+. 
W okresie od 01 lipca 2019 do 30 lipca 2019 złożono 297 wniosków. Wydano 290 
informacji o przyznaniu świadczenia DS. 
W miesiącu lipcu wypłacono 356 świadczeń na łączną kwotę 106 800,00 zł. 
Od 1 sierpnia 2019 r można składać w tut. Ośrodku w formie papierowej wnioski o 
przyznanie świadczenia : „Dobry Start”. 
Zarówno wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz 300+ realizowane są na 
bieżąco. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 
19. W okresie sprawozdawczym placówka przeprowadziła dwutygodniowe zajęcia letnie pn. 

BARWY LATA 2019. W akcji wzięły udział dzieci z gminy i powiatu białobrzeskiego                  
z klas I-VI szkół podstawowych - 50 uczestników.  Dla uczestników zostały przygotowane 
wyjazdy m.in. na basen, termy, wycieczki jednodniowe, wyjazdy do kina, centrum zabaw, 
do planety filmowej, Nadleśnictwa Kozienice, planety zabaw. 
 

20. 5 lipca 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach odwiedzili 
wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnej. Grupa zwiedziła 
Bibliotekę MGOK oraz zobaczyła wystawę z kolekcji Prywatnego Muzeum Techniki 
Wojskowej i Historii Regionalnej w Podlesiu Dużym. 

 
21. 10 lipca 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach odwiedziły 

przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach. Dzieci 
uczestniczyły w projekcji bajki. 
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22. 13 lipca b.r. zapoczątkowaliśmy "Białobrzeskie Kino na Rynku". Wprowadzeniem do 
wieczornego seansu były utwory legendarnego zespołu QUEEN, których można było 
posłuchać przed seansem. Zgromadzonych przywitał Burmistrz Miasta i Gminy 
Białobrzegi–Adam Bolek, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                                           
w Białobrzegach–Zygmunt Andrzej Łukomski oraz Zastępca Dyrektora MGOK                                
w Białobrzegach–Mateusz Rzeźnicki. Fani kina obejrzeli megahit "Bohemian Rapsody”.  

 
23. 19 lipca 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach uczestniczył                     

w Święcie Policji, które zostało zorganizowane przed budynkiem UMiG Białobrzegi.  
Uczestniczki zajęć wokalnych zaprezentowały swoje umiejętności wokalne.  Impreza była 
nagłośniona  przez MGOK.  

 
24. 18 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach burmistrz Adam Bolek  

i marszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski podpisali umowę na dofinansowanie 
budowy nowego skrzydła Domu Kultury. Gmina Białobrzegi otrzyma 1,8 mln zł na to 
zadanie. 

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

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

 
 

Na IX sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały                       
w sprawie: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi                            

z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego. 
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok. 
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
4) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 
5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2019 roku. 
6) ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Białobrzegi 

dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Białobrzegi, sposobu 
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji. 

7) rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla im. Jana Pawła II w Białobrzegach z dnia 12 maja 
2019 r. 

8) rozpatrzenia petycji firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2019 r. 
 
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. 


