
Sesja Nr XVII/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 27 lutego 2020 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 30 stycznia 2020 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  Prowadzone są zaawansowane roboty budowlane związane z realizacją: 

 rozbudowa i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach, 
 budowa kanalizacji sanitarnej w Suchej, 
 budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN; 
 

2. W dniu 10 lutego złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu 
„Mazowieckie strażnice OSP-2020” wniosek na remont strażnicy OSP w Stawiszynie                          
w zakresie remontu garażu, wartość wnioskowanych prac to 20 tys. zł i o taką kwotę dotacji 
się ubiegamy; 
 

3. W dniu 14 lutego ogłosiliśmy dwa postępowania przetargowe: 
 odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.05.2020 r.                   
do 31.12.2020 r. Termin składania ofert określiliśmy na 5 marca 2020r. 

 budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej. 
Okres realizacji do 31.05.2022r. Termin składania ofert określiliśmy na 6 marca 
2020r. 

 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
 
4. W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w pokoju  nr 11 są przyjmowane wnioski 

od  producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego                     
z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od dnia 01.08.2019 r.                
do dnia 31.01.2020 r. oraz aktualny numer konta bankowego. 
Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia, zaś zwrot podatku 
przyznanego na podstawie wydanych uprzednio decyzji  nastąpi w miesiącu kwietniu  2020 
r. 

 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
 

 
5. Trwają bieżące doraźne naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Białobrzegi. 

Wykorzystywany materiał: szlaka, masa asfaltowa na zimno. 
 
6. Wykonano decyzję usunięcia drzew na terenach nadpilicznych. 
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7. Wykonano decyzję usunięcia drzew na ul. Zaułek w Brzeźcach, dzięki temu usunięto 
przeszkody ze skrajni drogi. 

 
8. Trwa przycinanie drzew na terenie Białobrzegów. 
 
9. Posprzątano drogę z Kamienia do Brzeskiej Woli, rozpoczęto przycinanie gałęzi                                       

i zakrzaczeń wyrastających w pas drogowy. 
 
10. Złożono zapytanie na zakup koszy i ławek  w związku z niesatysfakcjonującą ofertą cenową 

zapytanie zostanie powtórzone. 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
11. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznano firmę: 
 FHU ,, INSTALEX:  Mariusz Prasek  z siedzibą w Suchej ul. Polna 14, 26-800 Białobrzegi  
na kwotę oferty: 184 000,00 zł netto, dla zadania p.n. „Modernizacja S.U.W – ETAP III,               
w Białobrzegach (część elektryczna)”. 
Zakres rzeczowy  przewiduje:  

 Wykonanie modernizacji rozdzielni głównej. 
 Dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego. 

Termin wykonania: 31.08.2020 r. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
12. Do marca 2020 trwa konkurs pn. Czytelnik Roku 2019. 

 
13. 30 stycznia 2020 Bibliotekę MGOK odwiedzili uczniowie PSP nr 1 im. KEN                                       

w Białobrzegach. Podczas spotkania została przeprowadzona lekcja biblioteczna. 
 

14. 31 stycznia 2020 roku w Białobrzeskiej Galerii Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy zdjęć oraz podsumowanie I edycji konkursu fotograficznego pn. BIAŁOBRZEGI 
W OBIEKTYWIE. Spośród wszystkich zgłoszonych prac jury konkursowe przyznało 
cztery wyróżnienia i trzy miejsca. 
 

15. W dniach 8-9 lutego odbyła się I edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi pn. BEGI FUTSAL CUP 2020. Turniej rozegrano 
na sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach.                  
W rozgrywkach wzięło udział łącznie 20 drużyn z całego regionu radomskiego.  
 

16. W okresie od 10 do 21 lutego 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                                          
w Białobrzegach zorganizował zimową akcję pn. Tęczowa Zima 2020. Odbyły się wyjazdy 
do kina, na pływalnię Delfin, na Stadion Narodowy, do centrum zabaw, teatru, do Parku 
Trampolin, Centrum Nauki Leonarda da Vinci. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu                                
z przedstawicielami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Komendy 
Policji w Białobrzegach.  

 
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 

 
17. Rodzice dzieci z grupy I zorganizowali Akcję Pomocy Zwierzętom w schronisku                              

w miejscowości Małe Boże. Była to zbiórka karmy, kocy, lekarstw i innych artykułów 
potrzebnych zwierzętom do życia. Rodzice w ciągu kilku dni zaangażowali w akcję nie 
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tylko wszystkie grupy w przedszkolu, ale również liczne instytucje oraz osoby prywatne. 
Do akcji włączył się również Pan Burmistrz Adam Bolek. Zebrane artykuły do schroniska 
dostarczyły delegacje osób ze wszystkich zaangażowanych instytucji. 
 

18. Przedszkole wzięło udział w XX edycji ,,Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo 
Nasz Dom wspierające dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Akcja trwa do 31 marca. 

 
19. Przedszkole czynnie włączyło się w akcję zbiórki zabawek dla Centrum Zdrowia Dziecka 

w Warszawie. Zebrane zabawki rodzice przekazali pielęgniarkom pracującym w szpitalu. 
 
20. W ramach prewencji i profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w przedszkolu 

odbyło się spotkanie dzieci z policjantami KPP w Białobrzegach. 
 
21.  Przed rozpoczęciem ferii zimowych odbyło się spotkanie przedszkolaków                                             

z przedstawicielem WOPR w Białobrzegach - panią Olgą Adach oraz  uczniami z LO im. 
Armii Krajowej. Tematem spotkania było zapoznanie z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa, jakie należy zachować w okresie ferii zimowych, szczególnie na 
zamarzniętych akwenach wodnych oraz pokaz i praktyczna nauka udzielania pierwszej 
pomocy.  

 
22. Dzieci wysłuchały ciekawej prelekcji wspieranej urozmaiconymi środkami dydaktycznymi                      

i pokazem sprzętu ratowniczego.  
 
23. Po prelekcji dzieci uczyły się jak udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia oraz  jak 

powiadomić służby przy pomocy numerów alarmowych. Następnie samodzielnie                              
na fantomie i przy pomocy sprzętu ratowniczego – ćwiczyły ratowanie życia. Czynnie 
uczestniczyły również w symulacji wyciągania poszkodowanego z wody. 

 
24. Dzieci obejrzały dwa spektakle teatralne: ,,Legenda o smoku wawelskim” w wykonaniu 

teatru lalek z Ptaszkowa oraz ,,Rubinowy książę” w wykonaniu aktorów z Teatru pod 
Jabłonią z Lublina. 

 
25. Starsze przedszkolaki wyjechały do Radomia do klubu G2 na Karnawałowy Bal 

Przebierańców, bawiły się również w centrum zabaw Hula-Park. Dla młodszych dzieci 
przedszkole zorganizowało Bal Karnawałowy z udziałem młodzieży z ZSP im. S. Staszica                   
w Białobrzegach. 

 
26. W przedszkolu odbyły się Dni Babci i Dziadka – imprezy otwarte dla całych rodzin.                  

Były to barwne pokazy i występy artystyczne dzieci oraz dodatkowo Jasełka w wykonaniu 
6-latków. 

 
27. Udział w konkursach: 

 konkurs recytatorski ,,Dziadka, Babcię mieć” zorganizowany przez MGOK – udział 
wzięło 7 dzieci, zdobyły 2 wyróżnienia; 

 przedszkolny konkurs majsterkowiczów na ,,Najpiękniejszy Karmnik”, nagrodzono 3 
osoby. 
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 przedszkolny konkurs piosenki ,,Czas na herbatkę z babcią i dziadkiem” mający na celu 
wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym – 
udział wzięło 22 dzieci, zdobyły 12 nagród i 2 wyróżnienia; 

 ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Postacie z polskich bajek witają wiosnę” – 
oczekiwanie na rozstrzygnięcie; 

 XXVII ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest 
jedna“ – CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA – ŚRODOWISKO - oczekiwanie                           
na rozstrzygnięcie. 

 
28. W przedszkolu realizowane są dodatkowe programy: ekologiczne ,,Kubusiowi przyjaciele 

natury” i ,,Czyste powietrze” we współpracy z sanepidem, edukacyjny ,,Czytające 
przedszkola” w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, edukacyjny ,,Czyściochowe 
przedszkole” ogłoszony przez Rossman. 

 
29. Od stycznia przedszkole wprowadziło nowoczesne metody pracy z dziećmi:  metoda 

aktywnej muzyki M. Tomaszewskiej i D. Dziamskiej oraz elementy pedagogiki Froebla. 
 
30. Przedszkole obecnie realizuje innowację pedagogiczną ,,Świat interaktywnej zabawy                      

i edukacji – multimedia w przedszkolu”. 
 
31. Systematycznie odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci: sensoryczne, teatralne                        

,,Z wyobraźnią”, sportowe - rozwijające umiejętności gry w piłkę nożną, siatkową                             
i koszykową w ramach akcji Przedszkoliada.pl. 

 
32. 5 marca 2020 (w czwartek) o godz. 10:00 starsze przedszkolaki wezmą udział                                    

w olimpiadzie sportowej  ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR – RADOM 2020,                      
która odbędzie się w Radomiu w hali sportowej przy XIII Liceum Ogólnokształcącym                 
im. Polskich Noblistów w Radomiu, ul. 25 Czerwca 79. 

 
33. 17 lutego 2020r.  rozpoczęła się  rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy  z dnia 
27 stycznia 2020r. zawierającym terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez gminę Białobrzegi. 

 
 
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach 
 
34. W Publicznym  Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach w okresie 

sprawozdawczym zakupiono instrumenty muzyczne do zajęć.  
 
35. 16.01.2020 r. przedszkolaki były na spektaklu teatralnym „ Piotruś i Wilk” w Grójcu.   
 
36. 16.01.2020 r. odbyły się warsztaty przyrodnicze  Sadzawka- ogród w szkle „ Podaruj 

serduszko  - wykonanie prezentu z okazji Dnia Babci i Dziadka z pomocą Pracowni 
Artystycznej „Raflik”.  

 
37. 28.01.2020 r. odbyły się warsztaty sensoryczne prowadzone przez panią Weronikę Krzciuk. 
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38. 26.02.2020 r. odbył się w przedszkolu teatrzyk kukiełkowy „Kasia i Basia”. 
 
39. Rozpoczęto realizację innowacji „ Zdrowo jemy i rośniemy”. 
 
40. Przystąpiono do II etapu realizacji wymiany wideo domofonów. 
 
41. Zostały zrealizowane wszystkie uroczystości zaplanowane  w kalendarzu imprez: „ 

Jasełka”, występy z okazji dnia Babci Dziadka, bal karnawałowy dla dzieci. 
 
42. Zakończono realizację innowacji „Mali aktorzy na scenie”. 

 
 
 
Na XVI sesji w dniu 30 stycznia 2020 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 2020. 
3) zmiany uchwały Nr XXXIII/281/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                                

30 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. 
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                           
i zagospodarowania tych odpadów w zamian   za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) dokonania wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

7) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe. 

8) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

9) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sucha. 
10) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy 

Białobrzegi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem 
dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. 

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. 


