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

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 29 października 2019 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  Trwają znacznie zaawansowane prace związane z rozbiórką części kinoteatru przy Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury. Prace wykonuje BAKAMAX Sp. z o.o. Rozbiórka powinna 
zakończyć się w grudniu br.  
 

2. Po przeprowadzonych negocjacjach w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych udzielono w dniu 7 listopada zamówienia na realizację 
zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim”. Roboty 
budowlane wykonuje  Zakład Usługowy „KRISTA” Stanisław Dąbrowski. Wartość umowy 
wynosi 294.462zł brutto. Na finansowanie zadania pozyskaliśmy dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 w wysokości 125 tys. zł 
Wobec konieczności unieważnienia postępowania przetargowego na realizację 
przedmiotowego zadania – do przetargu nie wpłynęła żadna oferta – musieliśmy podjąć 
kroki zmierzające do pilnego udzielenia zamówienia, w przeciwnym razie stracilibyśmy 
środki zewnętrzne. Skorzystaliśmy z przewidzianego w ustawie Prawo zamówień 
publicznych trybu udzielenia zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.  

 
3. W dniu 14 listopada podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 

na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK WISŁOSAN”. Roboty budowlane będzie wykonywała firma ARBUD Sp. z 
o.o. Sp.k. z siedzibą w Radomiu. Wartość umowy wynosi 726.157,89zł brutto. Nadzór na 
realizacją prac prowadzić będzie Biuro Inżynierskie Łukasza Widalskiego. Zakończenie 
robót do 31 sierpnia 2020r. Na finansowanie zadania pozyskaliśmy dotację od Wojewody 
Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% wartości 
robót. 
Podpisana umowa jest zwieńczeniem postępowania przetargowego, w którym wzięło 
udział trzech wykonawców, ceny kolejnych ofert to: INTERBUD z Radomia 746.026,71zł, 
PRID z Grójca 757.879,06zł. W dniu 26 listopada wykonawcy przekazano teren budowy i 
jeszcze w tym roku rozpoczną się roboty związane z budową odwodnienia drogi. 

 
4. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na 

2020 rok do wszystkich jednostek gminnych oraz na potrzeby oświetlenia drogowego. 
Umowę podpisano w dniu 22 listopada z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie Oddział 
w Skarżysku-Kamiennej.  
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Stawka za 1 kWh od 1 stycznia 2020 roku wynosić będzie 0,4022 zł brutto i jest wyższa o 
28,5% od obecnie obowiązującej (0,3130zł/kWh). Szacujemy, że w ciągu 2020 roku 
wszystkie gminne jednostki zużyją około 2.340.000kWh energii. Wynika z tego, że za 
energię zapłacimy ~941 tys. zł, podczas gdy przy dotychczasowej stawce zapłacilibyśmy 
~732 tys. zł a więc o przeszło 200 tys. zł mniej. Są to tylko wartości odnoszące się do 
zakupu energii elektrycznej, nie uwzględniają wydatków związanych z dystrybucją 
energii, której stawki na 2020 rok jeszcze nie są znane. 

 
5. Do postępowania przetargowego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu 

bankowego na pokrycie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu wpłynęło 5 ofert. W 
dniu 27 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę Banku 
Spółdzielczego w Piasecznie. Ze względów proceduralnych umowę z bankiem można 
będzie zawrzeć po 3 grudnia. 
 

6. Po przeprowadzonych rozeznaniach rynku zlecono ostatnie w tym roku działania w ramach 
funduszy sołeckich: 

 wykonanie I etapu rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Suchej w kierunku 
Suskiego Młynka na odcinku 270m z 5 słupami oświetleniowymi - wykonawca 
Instalex Mariusz Prasek, wartość 27.490,50 zł 

 wykonanie tabliczek z nazwami ulic w Brzeźcach w ilości 46 tablic o wym. 
970x214mm na 31 słupkach – wykonawca UTAL Sp. z o.o., wartość 17.418,10 zł. 
 

7. Na dzień 28 listopada br. wyznaczono termin składania ofert w przetargu nieograniczonym 
na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów 
komunalnych z terenu gminy Białobrzegi w okresie od 01.01.2020r. do 30.04.2020r.    
 

8. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wybór wykonawców na dzień 29 
listopada br. wyznaczono termin podpisania umów na modernizację i rozbudowę 
Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach: 

 z wykonawcą robót budowlanych INSTAL Warszawa S.A. na kwotę 15.248.999,99zł 
brutto 

 z inspektorem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Gospodarki 
Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-Warszawa Sp. z o.o. na kwotę 405.900 zł brutto. 

 
Realizacja zadania potrwa do 31 maja 2021 roku. Zadanie realizowane jest w ramach 
przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020. 
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Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
 
9. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość 

położoną w mieście Białobrzegi przy ul. Spacerowej i Mikowskiej ozn. jako dz. nr 
1532/11  o pow. 1.3003 ha. 

10. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący część 
nieruchomości położonej w mieście Białobrzegi przy ul. Spacerowej ozn. jako dz. nr 
1532/10  o pow. 0,0015 ha. 
 

Wydział Ochrony Środowiska 
 

11. Zakończył się drugi etap odbioru i utylizacji azbestu  z terenu gminy Białobrzegi. Uciążliwe 
odpady o  wadze 85 Mg zostały bezpłatnie odebrane z 45 gospodarstw domowych i poddane 
utylizacji. Koszt całego zadania to kwota 26 967 zł  z czego ponad 16 000zł  to środki 
pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie,  
pozostała kwota ponad 10 000 zł to wkład własny gminy . Prace związane z 
przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest  wykonała firma  BODICOM – Tomasz Bagniewski z siedzibą w 
Warszawie.  

  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
12. 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). 
Zadanie wykonuje firma INSBUD – Krzysztof Werens z Białobrzegów. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
13. 5 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż prac konkursu 

plastycznego MOJE WYMARZONE WAKACJE. Na konkurs wpłynęło 169 prac w trzech 
kategoriach wiekowych. Wręczono 11 nagród głównych i 25 wyróżnień.  
 

14. 8 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się „Noc Misia”, w której brały 
udział uczestniczki zajęć tanecznych. Nie zabrakło wspólnego rysowania, dyskoteki, gier, 
zabaw, konkursów, oglądania filmu, czytania bajek. 

 

15. 15 listopada odbył się X Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów 
Dyktando 2019. W konkursie wzięło udział 121 osób w dwóch kategoriach wiekowych: 
młodzież i dorośli. Przyznano 4 nagrody główne i 9 wyróżnień.   
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16. 15 listopada w sali sportowej przy PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach odbyły się warsztaty 

muzyczne z Akademią Jana Borysewicza. W warsztatach wzięło udział blisko 100 osób. 
Warsztaty muzyczne zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

 

17. 16 listopada 2019 roku odbyły się kolejne zajęcia w Białobrzeskim Uniwersytecie 
Dziecięcym.  Wykład „Historia pisma” przybliżył młodym studentom w jakiej formie 
człowiek kiedyś przekazywał wiedzę i swe myśli. W zajęciach wzięło udział 21 
uczestników. 

 

18. 21 listopada odbył się wernisaż wystawy białobrzeżanina Krzysztofa Lisa. W otwarciu 
udział wzięli m.in. najbliższa rodzina artysty, przyjaciele oraz zaproszeni goście. Wystawa 
będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 do stycznia 2020 roku. 
 

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach 
 

19. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach przystąpiło                                 
do konkursów:     - „Przedszkole talentów” i  „Kreatywne przedszkole - twórczy maluch”  
oraz ogólnopolskich akcji edukacyjnych: 
-  „Na straży przyrody” i „Idą święta -  nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”. 

20. Odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez dzieci 
sześcioletnie: 08.11.2019 r. dla dzieci starszych i 12.11.2019 r. dla dzieci młodszych                           
i rodziców.  

21. Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „ Szkoła do hymnu”. 
22.  W grupie I i II – 19.11.2019 r. i 20. 11.2019 r.  odbyło się Pasowanie na przedszkolaka. 
23. Przedszkole za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kokarda”  przystąpiło do projektu                           

„ Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim ”. 
24. Na terenie przedszkola prowadzona jest akcja przez „ Przyjaciele w potrzebie – Małe Boże” 

– zbiórka dla niechcianych i porzuconych psów ze schroniska.  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 
25. Już po raz drugi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej w dniach 7,8 grudnia 

2019 roku  odbędzie się finał Szlachetnej Paczki. Od początku listopada na terenie szkoły 
odbywa się zbiórka żywności oraz środków chemicznych, które trafiają do najbardziej 
potrzebujących osób. W dniach 22 i 23 listopada 2019 roku harcerze z drużyny Szare Sowy  
działającej w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej uczestniczyli w zbiórce żywności  
w sklepach w Białobrzegach i Suchej. W zbiórkę w ramach Szlachetnej Paczki  angażuje 
się również  samorząd uczniowski, organizując dyskotekę andrzejkową, w której  będzie 
można  uczestniczyć przekazując produkty spożywcze lub chemiczne. Dzieci    z oddziału 
przedszkolnego oraz uczniowie szkoły  przygotowują program artystyczny  na finał 
Szlachetnej Paczki. Natomiast już teraz na lekcjach plastyki oraz w świetlicy szkolnej 
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przygotowywane są przez dzieci bombki, które otrzymają darczyńcy w zamian za 
okazane serce. 
 

26. W listopadzie w PSP w Suchej realizowane były również akcje i projekty m.in. 
-  Szkoła pamięta oraz Szkoła do hymnu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej; 
„ Światowy Dzień Życzliwości” 
-  Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci  akcja realizowana w ramach Dnia  Bibliotek 
Szkolnych; 

 
27. Rozpoczęła się procedura nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej. 

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach 

 
28. Przeprowadzono w klasach I-V: 
 zajęcia dla uczniów klas II  „Edukacja przeciwpowodziowa dla dzieci i młodzieży w 2019 

roku” finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie; 

 cykl lekcji w bibliotece szkolnej na temat historii szkolnictwa w naszej miejscowości; 
 spotkania z pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz zajęcia praktyczne na temat zdrowego 

odżywiania; 
29. Przeprowadzono w klasach VI-VIII:  
 młodzieżowe wybory parlamentarne w ramach ogólnopolskiego programu "Młodzi 

głosują" we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 prelekcję Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta na temat „Co każdy konsument 

wiedzieć powinien?”  
 prelekcja funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w ramach działań profilaktycznych 

na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, 
 warsztaty profilaktyczne oparte na programie profilaktyki uzależnień od alkoholu i 

nikotyny - „Definitywnie NIE!” przeprowadzone przez terapeutów z firmy „Erudio” – 
warsztaty sfinansowała Gminna Komisja Alkoholowa. 

 akcję „Szkoła do hymnu” zalecaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę 
Dzieci i Młodzieży 

 
30. Zorganizowano klasach I-V: 
 we współpracy z Komenda Powiatową Policji w Białobrzegach  odbyło się spotkanie 

„Bezpieczny pierwszoklasista”,  
 uroczystość  otwarcia hali sportowej połączoną ze ślubowaniem uczniów klas I oraz Dniem 

Nauczyciela; 
 w ramach „Światowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci                        

i młodzieży” zorganizowano spotkanie uczniów klas 4 i 5 z dyrektorem MOPS  na temat 
przemocy w rodzinie;  

 w ramach realizowanego w szkole doradztwa zawodowego zorganizowano wycieczki 
do straży pożarnej oraz na policję; 
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31. Zorganizowano w klasach VI-VIII:  
 Rajd Integracyjny dla uczniów klas 6 
 uroczystą akademię z okazji 101. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 
 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka z UNICEFEM pod hasłem „Dla każdego dziecka, 

dzieciństwo”  
 akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” 
 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
 konkurs literacki „Mistrzowie świata” w ramach Światowej Kampanii „19 dni przeciwko 

przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”  
 niecodzienną lekcję fizyki „Fizyka wszędzie styka” 
 obchody Dnia Patrioty w ramach prac Koła Obywatelskiego 

 
32. Rozpoczęto realizację: 
 projektu Stowarzyszenia JEDYNKA KEN i Programu Działaj Lokalnie -  „Nowocześnie i 

kolorowo dla dzieci”, którego celem jest uświadomienie uczniom i rodzicom roli sportu i 
aktywności w życiu młodego człowieka – w ramach realizacji zakupiono sprzęt sportowy.   

 projektu Lustro Życia dofinansowanego z Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych 
na lata 2014-2020 – zajęcia międzypokoleniowe w świetlicy szkolnej, 

 działań  w ramach innowacji pedagogicznej „Zarażamy pasją” 
 działań  w ramach innowacji pedagogicznej „Świat Jutra, należy do nas”  
 działania w ramach innowacji pedagogicznej „Z kulturą i historią na Ty”  

 
33. Zaangażowano się w organizację: 
 ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 

Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku „BohaterON – włącz 
historię!” 

 akcji Amnesty International Maraton Pisania Listów w przeddzień Międzynarodowego 
Dnia Praw Człowieka 

 zbiórki żywności odbywającej się pod hasłem „Marnując Żywność, Marnujesz Planetę”  
(52 uczniów naszej szkoły wzięło udział) 
Uczestniczono:  

 w Wojewódzkim Zlocie Młodzieży  PTTK (10-cio osobowa drużyna z naszej szkoły) 
 w Rajdzie Pieszym do Puszczy Kozienickiej zorganizowanym przez PTTK Łucznik Radom  

pod hasłem „Czy znamy piękno naszych lasów? 
 W Mistrzostwach Powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt rocznik 2007/2008 (szkolna 

drużyna okazała się najlepsza oraz najlepszą zawodniczką zawodów wybrano naszą 
uczennicę) 

 w Radomskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych  
 w finale powiatowym XX edycji turnieju piłkarskiego „Z PODWÓRKA NA STADION  

O PUCHAR TYMBARKU” 
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Na XIII sesji w dniu 29 października 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) Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych. 
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych ozn. nr: 2485/9, 2485/32 i 2484/5 

zabudowanych stacjami transformatorowymi, położonych w Białobrzegach. 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat. 
6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Sucha. 
7) zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Białobrzegi uprawnienia do stanowienia ich wysokości. 

8) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Białobrzegach. 

9) wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu na kadencję 2020-2023. 
10) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wdrożenia „Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów”. 
11) rozpatrzenia petycji firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o. z dnia 26 września 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. 


