
Sesja Nr XI/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 28 sierpnia 2019 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  Wobec wielu technicznych pytań zgłoszonych w ramach trwającego postępowania 

przetargowego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa (modernizacja)                                 
i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa” przesunięto termin 
na składanie ofert w przetargu do 3 września br.  
 

2.  Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. Rozbiórka Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury budynku kinoteatru przy ul. Kościelnej w ramach realizacji 
zadania pn. „Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury                                            
w Białobrzegach”. W ramach postępowania złożono 15 ofert. Trwają procedury oceny 
ofert i wyboru wykonawcy.  
 

3. Trwają końcowe prace związane z budową hali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. KEN. Na arenie hali układany jest profesjonalny, certyfikowany 
parkiet sportowy i do zakończenia pozostaje tylko montaż osprzętu sportowego.                             
Na korytarzach zaplecza ułożone zostały ostatnie wykładziny podłogowe. Trwają również 
ostatnie prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 
Prognozujemy, że zakończenie prac a także procedury urzędnicze potrwają jeszcze do 
końca września. Natomiast w dniu 20 sierpnia odebrano od wykonawcy zakres prac 
polegający na przebudowie istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza. Prace w tej części 
zostały zakończone co pozwala wykorzystywać wygospodarowane sale od początku roku 
szkolnego. 

 
4. Na ukończeniu są roboty związane z przebudową stadionu. Wszystkie roboty budowlane 

zostały zakończone, trwają ostatnie prace instalacyjne i czynności sprawdzające. Trwają 
również ostatnie prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku i nowego boiska. Prognozujemy, że zakończenie prac a także procedury 
urzędnicze potrwają jeszcze do połowy września. 
 

5. Zlecono wykonanie remontów na drogach gminnych z funduszu sołeckiego na 2019 rok                   
w sołectwach: Budy Brankowskie (138 t za kwotę 11.107 zł), Brzeska Wola (168 t za 
kwotę 13.522 zł), Mikówka (148 t za kwotę 11.911 zł) oraz Kamień (173 mb drogi o szer. 
4 m  za kwotę 20.069 zł, zakres w Kamieniu będzie zmniejszony do 140mb). Prace 
wykonuje firma BRUK – AND Andrzej Krawczyk z Rogolina. 
 

6. Trwają końcowe ustalenia zakresów objętych zapytaniami ofertowymi funduszy sołeckich: 
dowieszenie opraw oświetleniowych (Sucha, Brzeska Wola), dobudowa oświetlenia 
(Sucha, Szczyty, Stawiszyn), wykonanie tabliczek z nazwami ulic (Brzeźce) a także zadań 
na terenie sołectw, na które Gmina zdobyła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. 
Planujemy zapytania ofertowe uruchomić jeszcze w tym tygodniu i przyjęte zakresy 
zrealizować do końca października.   
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Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
7. W wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Białobrzegach  ozn. nr ewid.: 1532/7 o pow. 0,4369 ha, który odbył się                          
12 sierpnia 2019r. nabywcą została spółka: "Grosik" Krzesiński i Spółka, Spółka Jawna, 
ul. Konopnickiej 3 lok. 1U, 26-800 Białobrzegi  za kwotę brutto  511.680,00 zł. Podpisanie 
aktu notarialnego nastąpi 03 września 2019r. o godz. 12:00.  
 

8. Aktem notarialnym Rep. A Nr 3216/2019 w dniu 01.08.2019r. nastąpiło zbycie 
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 na rzecz Pani Iwony Pietras                    
za łączna kwotę brutto 6.194,00 zł. 
 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych  
 

9. W dniach od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r. w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, 
pokoju  nr 11 są przyjmowane wnioski od  producentów rolnych o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z 
okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz aktualny numer konta 
bankowego. Dla rolników hodujących bydło przysługuje dodatkowe 30 litrów paliwa na 
każdą dużą jednostkę przeliczeniową. Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do 
bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, 
który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego. W przypadku rolników, którzy złożyli stosowny 
dokument z ARiMR  w pierwszej turze składania wniosków powyższy obowiązek nie 
dotyczy. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia, zaś zwrot podatku 
przyznanego na podstawie wydanych uprzednio decyzji  nastąpi w miesiącu 
październiku  2019 r. 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
10. Zakończono zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla 

budynków jednorodzinnych w ul. Lawendowej i Białej  w Białobrzegach. 
Zakres rzeczowy obejmował: 
 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej  na oś Nowiny o długości 460 mb + odnogi 

boczne ( 26 szt.) na kwotę 146 000,00 zł. netto. 
Wykonawca,  P.P.U ,,WIMAR” Waldemar Markowski z siedzibą: 26- 806 Stara 
Błotnica, Stary Kobylnik. 
Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu. 

 
11. W dniu 20.08.2019 r ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Nazwa 

zadania „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej DK-48 oraz budowa 
sieci wodociągowej w drodze gminnej w kierunku dz.1243/182 dla terenów 
inwestycyjnych etap II w ramach zadania p.n. Budowa dróg, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, wodociągu dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul. 
Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w 
Białobrzegach. 
Zakres rzeczowy  przewiduje: Wykonanie sieci wodociągowej Dn- 160 mb.191 
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Otwarcia ofert w dniu 05.09. 2019 r godz.10.30. 
Termin wykonania: 30.11.2019 r. Zadanie realizowane jest ze środków własnych 
zakładu. 
 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach  
 
12. 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. 
 

13. Trwa akcja pielęgnacji zieleni miejskiej – przycinanie drzew i krzewów. 
 
14. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic, 

chodników. 
 
15. Wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowo-betonowego na drogach gminnych: 

- w Jasionnie, w kierunku Witaszyna, 
- w Okrągliku, w kierunku Woli Stromieckiej, 
- w Stawiszynie, w kierunku Jasionnej, 
- w Kamieniu, w kierunku Pągowca, 
- ul. Kościelna w Białobrzegach, dojazd do przedszkola niepublicznego PROMYCZEK. 
Wykonawcą robót była firma ZYKO-DRÓG z Radomia. 
 

16. Zakład Usług komunalnych przyjął do pracy 3 nowych pracowników gospodarczych. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
17. 24 sierpnia na Placu Zygmunta Starego odbyło się drugie spotkanie z cyklu Białobrzeskie 

Kino na Rynku. Tym razem został wyświetlony komediodramat pt. „Jutro będziemy 
szczęśliwi”.   
 

18. Od marca 2019 do marca 2020 trwa konkurs pn. Czytelnik Roku 2019. Konkurs ma 
charakter otwarty i do udziału mogą przystąpić osoby zarejestrowane w Bibliotece 
Publicznej MGOK, posiadające aktywną kartę biblioteczną na rok 2019. 

 
19. Do końca października 2019 trwa konkurs fotograficzny BIAŁOBRZEGI  

W OBIEKTYWIE.  
 
20. Obecnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury trwają prace remontowe pomieszczeń 

Biblioteki Publicznej. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął również 
przygotowania do Rozpoczęcia Roku Artystycznego 2019/2020 oraz do Mistrzostw Polski 
Formacji Tanecznych, które odbędą się 12 października 2019.  

 
Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach. 

 
21. Zakupiono, zainstalowano: 

 meble, ławki i krzesła szkolne do 4 nowo wybudowanych sal lekcyjnych – wartość 
zakupu 47 500 zł, przygotowano i złożono wniosek do MEN o odzyskanie wkładu 
finansowego z rezerwy 0,4 na zakupiony sprzęt szkolny – wnioskujemy o kwotę 
75 541,07 na dodatkowe wyposażenie, 
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 płytki na wykonanie 372 m2 podłóg w salach lekcyjnych budynku przy Reymonta                  
13 – wartość zakupu 14 570 zł – zakup sfinansowany przez Radę Rodziców 

 kolejne kamery cyfrowe do pomieszczeń szatni szkolnej w budynku przy Reymonta 
13,       

 lampy oświetleniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku 
przy Reymonta 13. 
 

22. Wykonano niezbędne naprawy i remonty: 
 wykonano 372 m2  podłóg w salach lekcyjnych budynku przy Reymonta 13 (zgodnie                

z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białobrzegach) 
 przystosowano 2 kolejne pomieszczenia w budynku przy ulicy Reymonta na szatnie 

dla uczniów klas VII i VIII,  
 zainstalowano monitoring wizyjny w nowopowstałych szatniach uczniów klas VII                         

i VIII w budynku przy ulicy Reymonta,  
 wymieniono instalację elektryczną w kuchni szkolnej w budynku przy ulicy 

Rzemieślniczej, 
 wykonano pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach przy Reymonta i Rzemieślniczej, 
 wykonano oczyszczenie terenu zielonego wokół sali gimnastycznej budynku przy 

Reymonta 13,  
 wykonano niezbędne naprawy ścian i sufitów budynku przy Reymonta 13,  
 wykonano modernizację terenu patio szkolne, oczyszczono teren, przycięto drzewa, 

zdjęto stare popękane płyty, nawieziono ziemi, posiano trawę, ułożono nowy chodnik 
– patio będzie doposażone w nowe ławeczki, tu uczniowie będą bezpiecznie spędzać 
przerwy szkolne w budynku przy Reymonta 13. 
 

23. Pozyskano dodatkowe środki finansowe (na podstawie przygotowanych przez nas 
wniosków): 
 z rezerwy 0,4 z MEN otrzymaliśmy dodatkowe środki na zakup pomocy naukowych, 

(nie znamy kwoty) 
 z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 

na utworzenie nowej pracowni językowo-komputerowej w budynku przy Reymonta 
13, otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 49 000 zł. 
 

24. Przyjęto na stan biblioteki szkolnej podręczniki i materiały edukacyjne dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły (o wartości 63 345,41 zł) które zostaną wydane uczniom w dniu 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
Przygotowano szkołę na przyjęcie uczniów na rok szkolny 2019/2020. 
 
 

Na X sesji w dniu 1 sierpnia 2019 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały                       
w sprawie: 

1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie   VIII Wydział  
Zamiejscowy w Radomiu skargi na Uchwałę Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miasta                      
i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r. 

2) wyrażenia opinii o usytuowaniu na działce ozn. nr ewid. 2466 położonej w obrębie 
Sucha budynku gospodarczego. 
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3) wyrażenia opinii o usytuowaniu na działce ozn. nr 96/13 położonej w obrębie Brzeska 
Wola przechowalni sprzętu rolniczego. 

 
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. 


