
Sesja Nr XV/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 30 grudnia 2019 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 28 listopada 2019 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  W dniu 29 listopada br. nastąpiło podpisanie 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. 
Zgodnie z umowami prace na oczyszczalni ścieków zakończą się do końca maja 2021 roku. 

 
2. W dniu 16 grudnia br. zakończyło się postępowanie przetargowe na wykonawcę usługi 

polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu gminy Białobrzegi w 
okresie od 01.01.2020r. do 30.04.2020r. Podpisano umowę z konsorcjum radomskich firm 
PPUH RADKOM Sp. z o.o. i EKOLA Sp. z o.o., które jako jedyne złożyły ofertę do 
przetargu. Wynagrodzenie wykonawcy zostało oszacowane na 413.291,68 zł. Jest to 
szacunek, ponieważ objął nas ustawowy obowiązek rozliczania się za faktyczne ilości 
odbieranych odpadów a nie jak dotychczas na zasadzie ryczałtu. 

 
3. Zakończyły się prace związane z rozbiórką budynku kinoteatru przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury. Prace wykonała firma BAKAMAX Sp. z o.o. za kwotę 166.050zł 
 
4. Wykonano również prace związane z rozbiórką budynku przy bloku Rzemieślnicza 33 po 

zlikwidowanej blisko 20 lat temu kotłowni miejskiej. Prace wykonała również firma 
BAKAMAX Sp. z o.o. za kwotę 95.940zł 

 
5. Zakończyły się prace przy ostatnich zadaniach z funduszy sołeckich na 2019 rok: 

 wybudowano odcinek oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Suchej; wykonawca 
INSTALEX Mariusz Prasek, wartość 27.490,50zł 

 wykonano oznakowanie nazw ulic na terenie Brzeziec; wykonawca UTAL Sp. z o.o., 
wartość 17.418,10zł 

 zainstalowano iluminację świąteczną na terenie Brzeskiej Woli; wykonawca 
INSTALEX Mariusz Prasek, wartość 1.328,40zł 
 

6. Przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
wnioski na realizację w kolejnych latach: 
 przebudowy części targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej w Białobrzegach ze 

środków PROW 2014-2020. Wnioskowana dotacja 999.627zł. Całość zadania objętego 
wnioskiem to 1.932.330zł, na co składa się utwardzenie terenu o pow. 7.000m2, 
zadaszenie powierzchni handlowych 1.800m2, oświetlenie i odwodnienie terenu. Przy 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku prace zakończą się do grudnia 2021 roku; 

 przebudowy odcinka ulicy Bursztynowej w Kamieniu ze środków na budowę i 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wnioskowana dotacja 
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79.962,25zł Całość zadania szacujemy na 159.924,50zł, na co składa się wykonanie 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 460m pomiędzy ulicami Szmaragdową                                  
i Brukową. Prace do wykonania do września 2020 roku; 

 prac utrzymaniowych polegających na oczyszczeniu i odmuleniu białobrzeskich jezior 
ze środków na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. 
Wnioskowana dotacja 800.000zł. Całość zadania objętego wnioskiem to 1.148.451zł, 
na co składa się renowacja zbiorników wodnych na łącznej powierzchni 3,5ha. Prace 
planujemy wykonać do października 2020 roku. 
 

7. Złożyliśmy w Ministerstwie Sportu i Turystyki sprawozdania końcowe z realizacji zadań 
sportowych i otrzymaliśmy końcowe transze dofinansowania: 
 kwota 807.842zł do przebudowy Stadionu Miejskiego im. Z. Siedleckiego 
 kwota 688.455zł do budowy hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 

im. KEN 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
8. Zakończono realizację 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). 

 Wykonano sieć wodociągową z rur PVC  o śr. Dn. 160, mb. 195 
 Wartość zadania wyniosła: 59 000,00 zł. netto. 
 
9. W dniu 06.12.2019 r ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: 

„Modernizacja S.U.W – ETAP III, w Białobrzegach (część elektryczna)” 
zakres rzeczowy  przewiduje:  

 Wykonanie modernizacji rozdzielnicy głównej stacji uzdatniania wody, instalacji siły 
oraz gniazd wtyczkowych na potrzeby utrzymania ciągłej pracy stacji jak również 
realizacji III etapu modernizacji S.U.W. 

 Dostawę, uruchomienie oraz podłączenie agregatu prądotwórczego                                        
do zmodernizowanej rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnicy studni głębinowej                    
na stacji uzdatniania wody.  

Wpłynęły dwie oferty. 
Najniższa oferta f-my FHU,, INSTALEX”  Mariusz Prasek na kwotę 184 000,00 zł netto. 
Najdroższa oferta  f-my HYDRO-PARTNER Sp. z o.o  64-100 Leszno za kwotę                            
339 800,00 zł. netto. Trwa ocena ofert. 
Termin wykonania: 30.06.2020 r.  
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 
10. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w miesiącu grudzień 2019 

r. udzielił pomocy w formie świadczeń pieniężnych  na zakup żywności,  paczek 
żywnościowych dla 42 rodzin oraz pomocy w formie zakupu opału i leków dla osób 
potrzebujących .  MGOPS włączył się w organizację   i przebieg Wigilii miejskiej w dniu 
22 grudnia 2019 r. Ośrodek  wypłacił wszystkie zasiłki z pomocy społecznej, stypendia 
szkolne, świadczenia z programu "Dobry start", świadczenia wychowawcze  "500+", zasiłki 
rodzinne oraz świadczeni  z funduszu alimentacyjnego  przed świętami Bożego Narodzenia.  
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
11. 29 listopada w filii bibliotecznej w Szczytach odbył się  IV Bal Literacki Misiaków,                 

którego głównym bohaterem był pluszowy miś.  
 
12. 1 grudnia w Hali Sportowej w Białobrzegach  cztery grupy taneczne z MGOK uczestniczyły 

w akcji „Gramy Charytatywnie dla Mikołaja”. 
 
13. 9 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył X Rejonowy Festiwal Kolęd                            

i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE 2019. Komisja w trzech kategoriach 
wiekowych przyznała 8 nagród i 8 wyróżnień. 2 osoby zostały nominowane do przesłuchań 
Finałowych XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE 
KOLĘDOWANIE RADOM 2019. 

 
14. 13 grudnia odbyły się Bożonarodzeniowe Warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach plastycznych, malarskich i ceramicznych. Podczas warsztatów 
powstały ozdoby świąteczne.  

 
15. 14 grudnia podczas kolejnego spotkania w Białobrzeskim Uniwersytecie Dziecięcym 

uczestnicy złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi studentami naszego 
Uniwersytetu. Po ślubowaniu studenci wysłuchali kolejnego wykładu.  

 
16. 16 grudnia 2019 roku odbył się XIII Konkurs Recytatorski IDĄ ŚWIĘTA.  

W konkursie wzięło udział 103 uczestników w czterech kategoriach wiekowych.  
 
17. 15 grudnia 2019 roku podczas Mikołajkowego Festiwalu Tańca Nowoczesnego RUDOLF 

2019 w Wyszkowie dwie grupy taneczne zajęły II miejsce.  
 

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach 
 

18. W Publicznym  Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach w okresie 
sprawozdawczym zamontowano wideodomofony w grupie VI i II. W grupie VI                                    
i na poczekalni wymieniono oświetlenie na ledowe.  Zostały zrealizowane wszystkie 
uroczystości zaplanowane w kalendarzu imprez.  
 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 
 

19. W miesiącu grudniu w przedszkolu: 
 odbyły się dwa spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru                           

z Białegostoku i z Lublina, 
 dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych jednodniowych wycieczkach autokarowych: 

młodsze wyjechały do kina i Parku Rozrywki do Radomia, starsze dodatkowo 
zwiedzały Fabrykę Bombek i brały udział w zajęciach warsztatowych, 

 odbyło się uroczyste spotkanie z Mikołajem we współpracy z wolontariatem 
,,Iskierki” z ZSP im. S. Staszica w Białobrzegach 

 odbyły się spotkania wigilijne dzieci, pracowników i rodziców, na których 
przedszkolaki prezentowały bożonarodzeniowe występy artystyczne. 
 

20. Od miesiąca października dzieci systematycznie uczestniczą w zajęciach dodatkowych 
zorganizowanych na terenie przedszkola. Są to: 
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 zajęcia sportowe zorganizowane z udziałem ogólnopolskiego systemu rozrywki 
ruchowej dla dzieci w wieku 3-6 lat ,,Przedszkoliada.pl”, na których licencjonowani 
trenerzy uczą podstaw piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, 

 zajęcia teatralne ,,Zabawy z wyobraźnią”  
 warsztaty sensoryczno-plastyczne. 

 
 
Na XIV sesji w dniu 28 listopada 2019 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały                       
w sprawie: 
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
2) mian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 
3) zmiany uchwały Nr XI/095/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 

2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok. 
5) przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi  z organizacjami pozarządowymi                        

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
6) nadania nazwy ulicy w mieście Białobrzegi. 
7) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, 

na których znajdują się domki letniskowe.  
8) zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości   i trybu uiszczania opłaty                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
9) rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach 

procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów w zakresie płatności 
bezgotówkowych. 

10) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi                      
w Białobrzegach. 

11) rozpatrzenia wniosku dotyczącego zasad rekrutacji w Publicznym Żłobku „Krasnal”                         
w Białobrzegach. 

 
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. 


