Sesja Nr XII/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 26 września 2019 r. (kadencja 2018-2023)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 28 sierpnia 2019 r. do obecnej sesji.
Wydział Inwestycji
1. W dniu 3 września br. odbył się przetarg pn. „Budowa (modernizacja) i rozbudowa
Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa”. Do przetargu złożono 4 oferty.
W dniu 23 września br. rozstrzygnięto przetarg. Roboty budowlane będzie wykonywał
Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.
z siedzibą: 42-202 Częstochowa, ul. Bór 139 i Partner: ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
z siedzibą: 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 za kwotę 14.982.601,71 zł. Termin
zakończenia zadania 31.05.2021 rok.
2. Podpisano umowę w dniu 4 września br. z firmą BAKAMAX Sp. z o.o. z siedzibą: 42-152
Opatów, Iwanowice Małe, ul. Długa 67 na realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” za kwotę 166.050,00 zł. Termin
zakończenia 30.11.2019r.
3. W dniu 9 września zleciliśmy ARBUD Sp. o.o. Sp.k. wykonanie robót związanych z budową
kanału deszczowego do odwodnienia ulicy Wąskiej w Suchej za kwotę 100.000zł
4. W dniu 11 września br. odbył się odbiór końcowy zadania związanego z przebudową
stadionu. Odebrano roboty budowlane o wartości 5.672.553,89 zł. Trwają procedury
administracyjne związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania.
5. Trwają końcowe prace związane z budową hali sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 im. KEN. Przystąpimy do odbiorów robót oraz procedur dopuszczenia
obiektu do użytkowania.
6. W dniach 11-18 wrzesień odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach” wartość robót
2.972.372,05 zł.
7. W dniu 24 września miało odbyć się otwarcie ofert w przetargu na „Rewitalizację terenów
zielonych nad jeziorem zachodnim”. Niestety do postępowania nie złożono żadnej oferty.
8. Przeprowadziliśmy rozeznanie cenowe i zleciliśmy Instalex Mariusz Prasek wykonanie:
1. Rozbudowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi – Sucha
– Branica w miejscowości Dąbrówka w kwocie 13.000,00 zł
2. Rozbudowy oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna
na działce gminnej 4/15) w kwocie 21.400,00 zł
3. Dowieszenia 1 szt. oprawy oświetleniowej na placu zabaw w Stawiszynie wraz
z zasilaniem z budynku strażnicy oraz słupem stalowym w kwocie 2.260,00 zł
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4. Dowieszenie opraw oświetleniowych wraz z kompletnym osprzętem na istniejących
słupach wraz z wykonaniem zasilania: Sucha 3 kpl (3.769,99 zł), Brzeska Wola 1 kpl.
(1.600,00 zł).
9. Prowadzimy jeszcze procedury związane z wyłonieniem wykonawców:
1. zagospodarowania terenu rekreacyjnego (oczka wodnego) w Jasionnie
2. zagospodarowania terenu rekreacyjnego (oczka wodnego) w Kamieniu
3. remontu ogrodzenia przy budynku biblioteki w Szczytach
4. wyposażenia strażnicy OSP w Suchej
5. remontu elewacji strażnicy OSP Stawiszyn
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10. Aktem notarialnym Rep. A Nr 3876/2019 w dniu 03.09.2019r. nastąpiło zbycie
nieruchomości położonej w Białobrzegach ozn. nr ewid.: 1532/7 o pow. 0,4369 ha na
rzecz spółki: "Grosik" Krzesiński i Spółka, Spółka Jawna, ul. Konopnickiej 3 lok. 1U,
26-800 Białobrzegi za kwotę 511.680,00 zł.
11. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki onz. nr: 1532/11 o pow. 1,3003
ha położonej w mieście Białobrzegi, który odbył się 19 września 2019r. o godz. 10:00
zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
12. W dniu 18.09.2019 r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia
publicznego nr ZP.271.4.2019, dla zadania pod nazwą: ,, 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, etap II.
Wpłynęło trzy oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznano firmę INSBUD, Krzysztof Werens
ul. Kościelna 93 E, 26-800 Białobrzegi. Wartość oferty brutto wynosi: 72 570,00 zł. Zakres
rzeczowy przewiduje wykonanie sieci wodociągowej Dn- 160 mb. 191.
Termin wykonania: 30.11.2019 r.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych zakładu.
Wykonano przedłużenia sieci wodociągowej z rur PVC o śr. Dn 90:
 Brzeźce ul. Gajowa do wysokości dz. nr 12/22, 15/33, 15/34 , dł. ok 138 mb.
Wartość zadania wynosi ok 12 000,00 zł.
 ul. Spacerowa do działek nr 42/5,42/4 o dł.103 mb.
Wartość zadania wynosi ok. 9000,00 zł.
Zadanie zrealizowano własnym potencjałem wykonawczym, i z własnych środków
finansowych.
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach
13. Trwa akcja pielęgnacji zieleni miejskiej – przycinanie drzew i krzewów, grabienie liści.
14. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic,
chodników.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
15. Na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 wpłynęło:
 918 wniosków Dobry Start 300+, wypłacono kwotę – 354 000,00 zł.
 1230 wniosków 500 + , wypłacono kwotę 1 100,000,00 zł.
16. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach przygotowany jest
do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie jesienno – zimowym 2019.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął nabór uczestników na zajęcia artystyczne
w Roku Artystycznym 2019/2020. Oprócz stałych zajęć artystycznych, trwa nabór do
Białobrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
18. Od września b.r. zajęcia nauki gry na instrumentach prowadzi Społeczne Ognisko
Muzyczne. Odbywają się zajęcia Lego, skierowane do dzieci które kochają klocki Lego
i chcą kreatywnie spędzić czas na zajęciach.
19. 20 września 2019 roku na Placu Zygmunta Starego odbyło się Narodowe Czytanie
zainicjowane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W wydarzeniu wzięli udział
uczniowie z ZSP im. St. Staszica i LO im. AK w Białobrzegach łącznie 70 osób.
Przygotowane teksty czytali przedstawiciele placówek oświatowych, funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.
20.

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.

21.

Do końca października
W OBIEKTYWIE.

22.

Trwają przygotowania do XXXVI Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych, Pucharu
Polski Klas C,B,A oraz Mistrzostw Polski Show Dance 2019, które odbędą się 12
października 2019 roku.

2019

trwa konkurs

fotograficzny

BIAŁOBRZEGI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej.
23. Od września 2019 szkoła przystąpiła do wielu konkursów i akcji w tym zakwalifikowała
się do projektu „ Razem odkryjemy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i
uczniów
z regionu radomskiego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt
skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, uczniów klas I-III i będzie
realizowany od 15.09.2019 do 15. 01.2021. W ramach projektu nauczyciele oraz
uczniowie klas I-III będą uczestniczyli w szkoleniach oraz zajęciach z zakresu
programowania SKRATCH. Szkoła otrzyma również sprzęt komputerowy w postaci
laptopów, materiały dydaktyczne – ozoboty, oraz zorganizowane będą jedne zajęcia
wyjazdowe dla uczniów biorących udział w projekcie.
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24. W dniu 17 września 2019 r. w godzinach wieczornych w Kościele Św.Trójcy
w Białobrzegach odbył się uroczysty Apel Poległych z okazji Dnia Sybiraka oraz 80-tej
rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystości zorganizowanej przez społeczność
Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej pod opieką p. dyrektor Anny Owczarskiej oraz
p. A. Gutkiewicz we współpracy z proboszczem parafii w Białobrzegach ks. Arturem
Hejdą wzięli udział: drużyna harcerska ,,Szare Sowy”, poczty sztandarowe placówek
oświatowych, przedstawiciele organizacj, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi,
uczniowie, rodzice i mieszkańcy Białobrzegów.
25. W dniu 20 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięli udział
w kolejnej już akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „ Nie śmiecimy – sprzątamy –
zmieniamy!”, Celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania
środowiska; budzenie i wzmacnianie świadomości ekologiczne..W tegorocznej akcji
wzięło udział około 200 uczniów wraz z przedszkolakami, nauczycielami, wychowawcami
i wolontariuszami. Sprzątaliśmy okoliczne teren i lasy. W ramach tegorocznej akcji
uczniowie wzięli również udział: -w warsztatach plastycznych i technicznych: Szanuję,
nie śmiecę, daję drugie życie niepotrzebnym przedmiotom – warsztaty z upcycklingu pod
opieką p. A.Wiktorskiej i p. M.Siek oraz warsztatach kulinarnych poprowadzonych przez
uczniów IV klasy TZ-H Zespołu Szkół Ponadpodstawowych pod opieką p. Karola
Waszkiewicza nt.: Szanuję, nie marnuję, wykorzystuję ponownie, co zrobić, aby nie
marnować jedzenia? . Zaproszeni goście opowiedzieli także o swojej szkole, zajęciach,
wyjazdach, odbywanych praktykach i możliwościach jakie daje im ukończenie w/w
szkoły.

Na XII sesji w dniu 28 sierpnia 2019 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały
w sprawie:
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
3) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz
Gminy Białobrzegi od osoby fizycznej w trybie art. 902¹ Kodeksu Cywilnego.
5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych
w Białobrzegach pomiędzy ulicami Mikowską i Krakowską.
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
położonych w Białobrzegach przy ul. Lazurowej.
7) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działanie organu wykonawczego.
8) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII
Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargi na Uchwałę Nr XI/099/2015 Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
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.

