Sesja Nr XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 30 stycznia 2020 r. (kadencja 2018-2023)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 30 grudnia 2019 r. do obecnej sesji.
Wydział Inwestycji
1. W dniu 2 stycznia br. podpisano umowę z PPUH RADKOM Sp. z o.o. na zagospodarowanie
odpadów w instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych zarządzanych przez
wykonawcę. Wynagrodzenie wykonawcy zostało oszacowane na 370.736,56 zł w okresie
styczeń – kwiecień 2020 roku. Jest to szacunek wynagrodzenia, ponieważ faktyczna
wartość wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych odpadów.
2. Po podpisaniu umowy, przekazaniu wykonawcy terenu robót, dopełnieniu spraw formalnoprawnych i urządzeniu placu budowy nastąpiło rozpoczęcie robót związanych
z modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach.
Trwają również prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Suchej, prace
prowadzone są w drogach powiatowych: Białobrzeska, Szlachecka i Polna a także
w najbliższych dniach wykonawca planuje wykonywać roboty pod drogą ekspresową S7.
3. W dniu 6 stycznia br. podpisana została umowa na realizację projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. Portal emieszkańca. W ramach realizacji projektu Gmina uruchomi dla mieszkańców dedykowany
portal internetowy umożliwiający realizację ponad 30 spraw urzędowych w tym wniosków,
oświadczeń i deklaracji drogą elektroniczną bez konieczności przychodzenia do Urzędu
Miasta. Wartość wniosku to 991 000 złotych z czego 761 048,81 zł będzie pochodzić z
dofinansowania Unii Europejskiej w ramach poddziałania „E-usługi dla Mazowsza .
4. Rozpoczęły się roboty związane z budową drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej
Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Wykonawcą zadania jest ARBUD Sp. z o.o. z Radomia za kwotę 726.157,89zł w terminie
do 31 sierpnia 2020r. Zadanie realizujemy z udziałem środków Wojewody Mazowieckiego
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – wysokość dotacji wynosi 557.533zł
(co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych) i została określona na podstawie zawartych
umów na realizację zadania.
5. W dniu 21 stycznia br. złożyliśmy do LGD Zapilicze wniosek o przyznanie pomocy
na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu „Ścieżka przyrodnicza przy
południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach”. Wartość
operacji określiliśmy na 271.041,69zł i staramy się o pomoc w wysokości 172.463zł.
W ramach operacji planujemy kontynuować prace podobne do wykonanych w poprzednim
roku przy jeziorze zachodnim.

2
6.
7. Do właściwych instytucji złożono obowiązkowe sprawozdania za 2019 rok:
 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wymaganego
utrzymania trwałości projektów infrastrukturalnych realizowanych we wcześniejszych
latach przez Gminę Białobrzegi z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013
 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z osiągniętych efektów zrealizowanych projektów z udziałem Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
8. Przez cały styczeń trwa procedura składania przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku, która stanowi podstawę określenia dla
każdego punktu sprzedaży wartości opłaty na 2020 rok. Na naszym terenie jest aktualnie
39 podmiotów, które zobowiązane są do składania informacji.
9. 17 stycznia burmistrz wspólnie z Białobrzeskim Towarzystwem Kulturalnym uczestniczył
w spotkaniu w artystycznej odlewni metalu Art-Odlew Sp. z o.o. w Opolu, która to
przygotowuje elementy małej architektury na białobrzeski rynek: ławeczkę z postacią
Jeremiego Przybory, rodzinę gęsi kojarzącej się z białobrzeskim brzegiem Pilicy oraz tablic
upamiętniających dwanaście historycznych wydarzeń, które miały wpływ na nasze miasto.
Spotkanie miało na celu m.in. zaakceptowanie modelu rzeźby p. Przybory przygotowanego
przez artystę rzeźbiarza w rzeczywistej skali. Model robi duże wrażenie. Do domówienia
pozostały drobne szczegóły i odlewnia przygotuje na bazie modelu formę i przystąpi
do odlewu z brązu. Uroczystość związaną z odsłonięciem historycznych elementów
na rynku planujemy na koniec kwietnia.
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy
Spacerowej - dz. nr 1532/11 o pow. 1,3003 ha. Przetarg Odbędzie się 10 marca 2020 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. Cena
wywoławcza netto 1.500.000,00 zł.
11. Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na terenie miasta i
gminy Białobrzegi do przekształcenia zakwalifikowano 44 działki. Właściciele wszystkich
działek otrzymali już zaświadczenia potwierdzające prawo własności, zaświadczenia
przedłożone również w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach
12. Zakupiono piach do usuwania śliskości jezdni i chodników – piach dostarczyła firma F.U.H.
Sławomir Dawidczewski z Białobrzegów.
13. Zakupiono sól do usuwania śliskości z jezdni i chodników – sól dostarczyła do zakładu
firma Aurepio z Warszawy.
14. Zakupiono szlakę płukaną z dostawą do Białobrzegów, do remontów dróg gminnych –
wykonawcą była firma Eco-Trans Maciej Wójcik ze Starej Błotnicy.
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15. Trwają bieżące doraźne naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi.
Wykorzystywany materiał: szlaka, masa asfaltowa na zimno.
16. Podpisano Umowę dotyczącą odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białobrzegi
oraz dalszej opieki nad odłowionymi zwierzętami w 2020 roku – usługi wykona
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perro” Marzena Golańska z Zamienia.
17. Podpisano Umowę Konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy
Białobrzegi w 2020 roku – wykonawcą usług będzie FHU INSTALEX Mariusz Prasek z
Suchej.
18. Podpisano Umowę na świadczenie usług z zakresu opieki lekarsko-weterynaryjnej nad
zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gminy Białobrzegi – wykonawcą usług
będzie GABINET WETERYNARYJNY Tadeusz Żołyniak z Białobrzegów.
19. Podpisano Umowę na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
powstających na terenie gminy Białobrzegi w kontenerach KP-7 – wykonawcą będzie firma
Gabryś Maciej „MA-GA” z Radomia.
20. Trwają prace w celu utrzymania czystości i porządku w mieście przy sprzątaniu ulic,
chodników, terenów zielonych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
21. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach posiada wystarczające
środki finansowe na zakup żywności, opału oraz leków z uwagi na trudny okres zimowy.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
22. Do marca 2020 trwa konkurs pn. Czytelnik Roku 2019.
23. 12 stycznia 2020 roku grupa taneczna MINI MIDI MAX wzięła udział w 28 Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Hali Sportowej w Białobrzegach.
24. 18 stycznia 2020 roku odbył się czwarty wykład w ramach Białobrzeskiego Uniwersytetu
Dziecięcego. Wykład z zagadkami i doświadczeniami o MÓZGU przedstawił Krzysztof
Figarski.
25. 21 stycznia w sali tanecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach odbył
się coroczny Koncert Świąteczno-Karnawałowy wychowanków Społecznego Ogniska
Muzycznego. Podczas koncertu wykonawcy zaprezentowali się w utworach
instrumentalnych i wokalnych o tematyce świątecznej.
26. 87 uczestników wzięło udział w tegorocznym Konkursie Recytatorskim BABCIĘ,
DZIADKA MIEĆ. Konkurs odbył się 27 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Białobrzegach. Jury przyznało 14 nagród i 15 wyróżnień w czterech kategoriach
wiekowych.
27. 25 stycznia odbyły się Warsztaty Gimnastyczne, które poprowadziła Karolina Bartoń.
Warsztaty mają na celu ukształtowanie prawidłowej postawy ciała.
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28. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest w trakcie przygotowań do dwutygodniowej akcji
pn. Tęczowa Zima 2020 skierowanej do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
29. 12 stycznia 2020 roku harcerze z drużyny ,,Szare Sowy” działającej w Publicznej Szkole
Podstawowej w Suchej uczestniczyli jako wolontariusze w 28 finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zbierali fundusze na zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej
terapii pooperacyjnej: inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek
automatycznych i objętościowych dla sal operacyjnych jak i oddziałów pooperacyjnych
ultrasonografów i echokardiografów.
30. 21 stycznia przedstawiciele nauczycieli oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Suchej wraz ze społecznością Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi
w Białobrzegach, Urzędem Miasta i Gminy Białobrzegi przekazali zebraną karmę w
ramach akcji „Czworonożni przyjaciele” do schroniska w Małym Bożym. Na terenie szkoły
nadal zbierana jest karma oraz koce dla zwierząt, które trafią do schroniska.
31. 14.01.2020 r. w PSP w Białobrzegach odbyły się eliminacje gminne do Mistrzostw
Powiatu w siatkówkę i mini siatkówkę dziewcząt i chłopców. W zawodach brało udział 40
uczniów PSP \w Suchej z klas VIA, VIB, VII, VIII. Do dalszego etapu rozgrywek
zakwalifikowała się drużyna dziewcząt z klas VI. W eliminacjach powiatowych
w minipiłce siatkowej Dziewcząt rocznik 2007 drużyna dziewcząt zajęła II miejsce,
a uczennica klasy VIa została nagrodzona nagrodą dla najlepszego zawodnika Mistrzostw
Powiatu.
32. 22 i 24 stycznia w szkole gościliśmy babcie i dziadków dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Dzieci przygotowały piękne programy artystyczne, a rodzice słodki poczęstunek.
33. W PSP w Suchej od września realizowanych jest 8 innowacji pedagogicznych:
„Język obcy z piosenką”, „Świat w czterech odsłonach- polisensoryczne poznawanie
świata przez dzieci o specjalnych potrzebach”, „Zrób to sam”,„Czytam lepiej, czytam
więcej”, „ Matematyka każdego dnia”,„ A kiedy będę dorosły”, „Przedszkolak w
świecie wartości postaw obywatelskich i patriotycznych”, „Rozumiem, nie
wyśmiewam”.
34. Uczniowie szkoły w grudniu i styczniu brali udział w licznych konkursach organizowanych
w szkole oraz zewnętrznych, akcjach, projektach, wyjazdach m.in.
 Konkursy wewnętrzne:
1. Konkurs rodzinny „Stroik bożonarodzeniowy” – grudzień 2019
2. Konkurs recytatorski „Idą święta” – etap szkolny – grudzień 2019
3. Konkurs na kartkę bożonarodzeniową – grudzień 2019
4. Konkurs na logo Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej – grudzień
2019/styczeń 2020
5. Konkurs recytatorski „Babcię, dziadka mieć” – etap szkolny – styczeń 2020
6. Szkolny konkurs kolęd i pastorałek – styczeń 2020
7. Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi” – etap szkolny – styczeń/luty 2020


Konkursy zewnętrzne:
1. X Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie 9.12.2019
r.
 II miejsce ( kategoria wiekowa do lat 13).
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2. XIII Konkurs recytatorski „Idą święta” – 16.12.2019 r.
Wyróżnienia:
 Uczennica kl. I,
 Uczeń kl. VI b,
 Uczennica kl. VII.
 XIII Konkurs recytatorski „BABCIĘ, DZIADKA MIEĆ” – 27.01.2020 r.
 II miejsce – (kategoria wiekowa kl. I – III).
Wyjazdy:
1. Wycieczki do Radomia na spektakle teatralne pt. „Doktor i jego zwierzęta” ,
„Kamienie na szaniec”, „Hobbit”
2. Wyjazd na lekcję w kinie pt. „W świecie gatunków filmowych”
Akcje
1. Udział w ogólnopolskiej akcji „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” –
(grupa przedszkolna)
2. Udział w ogólnopolskiej akcji pn. Góra Grosza – listopad/grudzień 2019 r.
3. Udział w akcji Amnesty International – Maraton Pisania Listów - 6 – 13.12.2019
r. W akcji wzięło udział 86 uczniów, którzy łącznie napisali 263 listy, w obronie
dziesięciu konkretnych osób lub grup osób, których prawa zostały złamane.
4. Ogólnopolski Tydzień Pisania Kartek Świątecznych – grudzień 2019
Projekty i programy:
1. Ogólnopolski Projekt „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” (kl. I i III);
2. Ogólnopolski program edukacyjny PoczytajMY
PoczytajMy to program edukacyjny, wspierający czytelnictwo. W bibliotece
szkolnej założono uczniowski klub czytelniczy pn. Koło Przyjaciół Biblioteki,
którego członkowie zachęcają dzieci i młodzież do czytania. Uczniowie
przygotowywali regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów
i koleżanek z oddziałów przedszkolnych, oraz uczniów kl. I. Wspólne czytanie
książek było szansą do zaangażowania się młodzieży w czytelnictwo
i wolontariat.
3. W styczniu Publiczna Szkoła Podstawowa została zgłoszona do projektu
edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”.

35. Trwają prace nad nadaniem imienia Janusza Korczaka - Publicznej Szkole Podstawowej w
Suchej.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach
36. Realizowano zgodnie z harmonogramami:
 projekt 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.
 działania w ramach innowacji pedagogicznej: „Zarażamy pasją”, „Świat Jutra, należy do
nas”, „Z kulturą i historią na Ty”, „W Krainie wyobraźni” , „Wspólne kroki w Cyberświecie”
 działania projektu profilaktycznego „Dzieci uczą rodziców"
 działania programów edukacyjnych w zakresie kształtowania zdrowych nawyków
żywieniowych „Owoce i warzywa w szkole" oraz „Szklanka mleka" realizowanych z
Agencją Rynu Rolnego.
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37. Podsumowano realizację:
 projektu Lustro Życia dofinansowanego z Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych
na lata 2014-2020 – zajęcia międzypokoleniowe w świetlicy szkolnej,
38. Zorganizowano:
 „II Marsz Świetlików” w ramach programu profilaktycznego „B&N”, czyli B jak
bezpieczny, N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego,
 Akcję profilaktyczną „Nie bądź bierny!” w ramach Światowej Kampanii Dni
Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży,
 prelekcję podnoszącą świadomość uczniów klas 8 na temat HIV i AIDS,
 pogadankę na temat „Światowego Dnia Rzucania Palenia”,
 bożonarodzeniową wizytę wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu,
 jasełka bożonarodzeniowe „Między niebem a Betlejem”,
 wiele wycieczek tematycznych,
 zbiórkę słodyczy dla Słonecznego Domu Dziecka w Radomiu,
 zbiórkę artykułów spożywczych w ramach akcji „Szlachetna Paczka”,
 warsztaty plastyczne „Świetlica pachnąca piernikiem” połączone z wypiekiem
pierników bożonarodzeniowych oraz warsztaty plastyczne „Masa porcelanowa –
delikatna jak Babcia, wytrzymała jak Dziadek” przeprowadzone z okazji dnia Babci
i Dziadka,
 nocny biwak szkolnej gromady zuchowej - "Odkrywamy drugie prawo zucha - zuch jest
dzielny",
39. Uczestniczono w:
 Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej przez Banki Żywności – działanie
Wolontariatu,
 28 finale WOŚP 2020,
 w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców rocznika 2007
i młodszych,
 w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców rocznika 2005 – 2006
– I miejsce dziewczęta i I miejsce chłopcy,
 VIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie 2019 –
zespół wokalno – instrumentalny Jedynka KEN został wyróżniony,
 zbiórce surowców wtórnych (korków) i zbiórce baterii;
 zbiórce karmy oraz innych akcesoriów dla zwierząt w Małym Bożym
 comiesięcznym rajdzie na orientację organizowanym w ramach turnieju INO o Puchar
Ziemi Radomskiej,
40. Przeprowadzono konkursy i olimpiady przedmiotowe:
 Konkurs historyczny „Nie tylko Sierpień 1980 roku. Protesty i ruchy społeczne
w Polsce w latach 1980-1981 – 2 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego,
 Olimpiadę przedmiotową „OLIMPUS Fizyka, matematyka, język polski i historia
 Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową,
 Konkurs Europejski Quiz Finansowy - projekt realizowany w ramach Programu
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL,
 Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych,
 konkurs wiedzy „Potrafię zachować się bezpiecznie”,
 konkurs plastyczny „Mój miś” i „Ozdoba choinkowa”,
 konkurs recytatorski „Idą święta” i „Babcię, Dziadka mieć”,
 konkurs „Moja zakładka do książki”,
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 Podjęto działania przygotowujące do organizacji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „KANGUR”,
41. Dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych
i Językowych w naszej szkole powstała nowa sala informatyczno-językowa
z 26 stanowiskami komputerowymi.
42. Hala sportowa działająca przy naszej szkole ma wypełniony grafik zajęciami sportowymi i
codzienne pracuje do 20.30 oraz obsługuje dodatkowe (również weekendowe) imprezy
sportowe i kulturalne organizowane przez Miejski Klub Sportowy Pilica oraz MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach.
Na XV sesji w dniu 30 grudnia 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 rok 2019.
3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
4) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2019/2020.
5) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
6) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
7) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 r.
8) zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
na 2020 rok.
9) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na 2020 rok.
10) ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta i Gminy Białobrzegi i Sołtysom diet oraz
zwrotu kosztów podroży służbowych.
11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:
12) Uchwałę Budżetową na rok 2020:
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.

