Sesja Nr XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 29 października 2019 r. (kadencja 2018-2023)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 26 września 2019 r. do obecnej sesji.
Wydział Inwestycji
1. W dniu 27 września Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach wydał
decyzję o dopuszczeniu do użytkowania przebudowanego Stadionu Miejskiego
im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach. Uroczyste otwarcie stadionu nastąpiło
29 września br.
2. W dniu 11 października odbył się odbiór techniczny wybudowanej hali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach wydał decyzję o dopuszczeniu
do użytkowania wybudowanego obiektu. Uroczyste otwarcie hali sportowej nastąpiło
18 października.
3. Firma BAKAMAX Sp. z o.o. od 14 października prowadzi intensywne prace związane
z rozbiórką części budynku kinoteatru przy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach. Budynek kinoteatru budowano był blisko 40 lat i nigdy nie ukończony.
Rozbiórka ruiny pozwoli na ponowne zagospodarowanie działki i rozbudowę MGOK
o racjonalną, funkcjonalną przestrzeń. Planowany termin zakończenia rozbiórki to koniec
listopada br.
4. Nadal trwają prace związane z wykonaniem kanału deszczowego do odwodnienia ulicy
Wąskiej w Suchej.
5. Trwają spotkania i rozmowy z potencjalnymi wykonawcami zadania „Rewitalizacja
terenów zielonych nad jeziorem zachodnim”. Do postępowania przetargowego
we wrześniu nie złożono żadnej oferty.
6. 15 października odbyło się otwarcie ofert w przetargu na „Budowę drogi gminnej
na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN”. Do postępowania wpłynęły 3 oferty w cenach pomiędzy
726.157,89zł a 757.879,06zł. Trwają czynności proceduralnego nad wyłonieniem
wykonawcy robót. Zadanie dofinansowuje Wojewoda Mazowiecki w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych na 2019 rok w wysokości 75%.
7. Wykonane zostały remonty dróg gminnych wskazane przez poszczególne sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok: 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 (140 mb drogi o szer. 4 m za kwotę 16.240 zł). Prace wykonała firma BRUK
– AND Andrzej Krawczyk z Rogolina.
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8. Trwały przygotowania i procedury związane z wyłonieniem wykonawców a także prace
i dostawy w ramach zadań dofinansowanych ze środków Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019:
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
9. W dniu 25 października na Stadionie Miejskim im. Zygmunta Siedleckiego odbyło się
spotkanie z przedstawicielami EVERSPORT S.A. w związku z przekazanym
zawiadomieniem o wykryciu wady w wykonanej w 2017 roku nawierzchni poliuretanowej.
Zgłoszona wada występuje - z różnym stopniem natężenia - na wszystkich obiektach
(bieżnia, skocznie, rozbiegi) wykonanego w ramach umowy kompleksu lekkoatletycznego,
co wynikać może z różnych czynników m.in. zastosowania niewłaściwych składników
chemicznych czy niestosowania przez pracowników w procesie wykonawczym ściśle
i rygorystycznie określonego reżimu technologicznego polegającego na zachowaniu
proporcji składników chemicznych. Oczekujemy na zajęcie stanowiska przez Spółkę.
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10. Aktem notarialnym Rep. A Nr 4155/2019 z dniu 10.10.2019r. Gmina Białobrzegi nabyła
nieodpłatnie na własność nieruchomość położoną w Białobrzegach przy ul. Piaskowej ozn.
nr ewid. 1112/46 o pow. 0,0026 ha wraz z rozwiązaniem udziału 1/48 części prawa
użytkowania wieczystego w działce ozn. nr ewid. 1112/1.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
11. 18 października 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach na zaproszenie
burmistrza Adama Bolka gościła delegacja miasta partnerskiego Rawa Ruska (Ukraina).
Przedmiotem wizyty było omówienie płaszczyzn wzajemnej współpracy w dziedzinie
oświaty, kultury i sportu pomiędzy miastami. W spotkaniu ze swoimi odpowiednikami ze
strony ukraińskiej wzięli udział dyrektorzy białobrzeskich placówek oświatowych,
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, prezes MKS Pilica Białobrzegi oraz
wiceprezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. W grupach tematycznych
przedstawiciele samorządów prezentowali możliwości współpracy oraz nakreślili
propozycje najbliższych działań jakie należy podjąć celem uściślenia współpracy w tych
dziedzinach.
Podczas spotkania burmistrz Adam Bolek oraz mer Rawy Ruskiej Mykola Zinko dokonali
symbolicznej wymiany porozumienia o współpracy partnerskiej w języku polskim
i ukraińskim zawartej 15 września br. w Rawie Ruskiej.
Delegacja ukraińska na czele z merem oraz przewodniczącym rady miasta Rawa
Ruska wzięła również udział w tym dniu w uroczystym otwarciu sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach
połączonym z obchodami Dnia Nauczyciela.
12. Gmina Białobrzegi w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
na rok 2019 w odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomoce
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dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych otrzymała dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Białobrzegach 41 489,00 zł. (100% wnioskowanej kwoty).
Wydział Ochrony Środowiska
13. Zakończył się pierwszy etap odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Białobrzegi.
Uciążliwe odpady o wadze 40Mg zostały odebrane z 23 gospodarstw domowych i poddane
utylizacji. Koszt tego zadania to kwota 12 096 zł z czego 50% to wkład własny Gminy a
druga połowa to środki pozyskane z WFOŚ i GW w Warszawie.
14. Gmina Białobrzegi po raz drugi w tym roku pozyskała środki z WFOŚ i GW na odbiór i
utylizację azbestu w kwocie 10 410,00zł . Pozyskane środki oraz wkład własny pozwolą
odebrać kolejne ilości zgromadzonego azbestu na prywatnych posesjach. Akcja zbiórki
będzie trwała w okresie 04.11-20.11.2019r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
15. Zakończono zadanie 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 długości ( 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 długości ( 25+ 21)= 46 mb.
Wykonawca: P.P.U ,,WIMAR” Waldemar Markowski z siedzibą: 26- 806 Stara
Błotnica, Stary Kobylnik 19, wartość robót: 174 500,00 zł. netto.
Zadanie zrealizowano z własnych środków zakładu.
16. Trwa realizacja 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,
 etap II. ( sieć wodociągowa dla terenów inwestycyjnych).
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
17. 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.
18. Do końca października
W OBIEKTYWIE.

2019

trwa

konkurs

fotograficzny

BIAŁOBRZEGI

19. 28 września 2019 roku formacja taneczna MINI MIDI MAX reprezentująca MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach wzięła udział w Tanecznym Grand Prix
Lubelszczyzny – Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Taneczne Talenty
2019” w Lublinie. Zespół wrócił do Białobrzegów z II miejscem w grupie wiekowej Dzieci
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Juveniles w kategorii Inne Formy Formacje.
20. 5 października 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbyły
się kolejne Warsztaty gimnastyczne z Karoliną Bartoń. Dwie godziny ćwiczeń podczas
których uczestniczki zajęć tanecznych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach opanowały szpagaty i piruety.
21. 12 października 2019 roku w Białobrzegach w Hali Sportowej odbyły się XXXVI
Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych, Puchar klas C,B,A oraz Mistrzostwa Polski
w Show 2019. Były to eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy. Zaprezentowały się
najlepsze pary i formacje taneczne z całej Polski. Rywalizowały o tytuły Mistrzów Polski
Formacji Tanecznych, Show Dance, a także Puchar Polski klas C, B, A. Około 200 par
rywalizowało w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. 13 formacji tanecznych
zaprezentowało swoje umiejętności na parkiecie ułożonym w hali sportowej
w Białobrzegach.
22. 24 studentów rozpoczęło naukę w Białobrzeskim Uniwersytecie Dziecięcym
prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. Najmłodsi
w wieku 6-14 lat spotkali się 19 października w MGOK w Białobrzegach,
gdzie uczestniczyli w pierwszym wykładzie. Głównym celem inicjatywy jest pomoc
w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego rozbudzenie aktywności poznawczej,
przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.
23.

Formacja MINI MIDI MAX zaprezentowała swoje umiejętności taneczne podczas
XXXVI Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych, Pucharu klas C,B,A, Mistrzostw Polski
w Show 2019 – 12 października 2019 oraz podczas uroczystego otwarcia hali sportowej
przy PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 18 października 2019.

24.

25 października 2019 roku w Białobrzeskiej Galerii Sztuki odbył się wernisaż rzeźby
Ignacego Piotrowskiego „WYCZAROWANE Z DREWNA”. Wystawę można oglądać
do 15 listopada 2019 w godzinach 9.00-15.00

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach
25. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach przystąpiło
do Ogólnopolskiego programu „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury ”.
26. Przedszkole realizuje następujące innowacje:
 ,,Gdy dorosnę to zostanę…. – jak spełnić marzenia, gdy karierę się wybiera?
Zainteresowanie pracą zawodową i pasjami rodziców oraz rozwijanie kompetencji
kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach innowacji dzieci gościły
w wytworni deserów i tortów lodowych ,,Frubella”, w aptece ,,Remedium”,
w gabinecie stomatologicznym ,,M – DENTAL – Mańkowscy”, piekarni STAR –
MAR, sklepie warzywnym ,,WITAMINKA”, Powiatowej Komendzie Policji
w Białobrzegach.
 innowację ,,1,2,3 – spróbuj i ty – matematyka na wesoło”
 innowację ,,Mali artyści na scenie”
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27. Przedszkole również realizuje program własny ,, Świat, w którym żyjemy jest światem
wartości.
28. W przedszkolu odbyły się uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez:
 Pożegnanie lata.
 Dzień chłopaka.
 Urodziny Kubusia Puchatka.
29. W gabinecie pomocy psychologiczno - pedagogicznej wymieniono oświetlenie na ledowe.

Na XII sesji w dniu 26 września 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 2019 rok.
3) powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników wybieranych na kadencję
2020-2023.
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.

