
Sesja Nr XVIII/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                               

dnia 7 kwietnia 2020 r. (kadencja 2018-2023) 

 

 

 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 

za okres od dnia 27 lutego 2020 r. do obecnej sesji. 

 

 

Wydział Inwestycji 

 

1.  Trwają końcowe czynności w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Suchej: 

 odtwarzane są nawierzchnie asfaltowe  

 uruchamiane są przepompownie ścieków wchodzące w system 

 prowadzone są prace porządkowe 

 

2. Prowadzone są zaawansowane roboty budowlane związane z realizacją zadań: 

 rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach – wykonawca Instal 

Warszawa S.A. złożył zawiadomienie o możliwych do wystąpieniach w przyszłości 

konsekwencjach finansowych i czasowych realizacji kontraktu wynikających                                               

z pandemii COVID-19 (SARS CoV-2) 

 budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN; 

 

3.  W  dniu 5 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na usługę „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.”. Do przetargu wpłynęły 2 oferty 

w cenach 823.685,11zł i 953.042,88zł.  

W dniu 2 kwietnia podpisaliśmy umowę na świadczenie usługi na niższą kwotę z firmą 

PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z Radomia. 

 

4. W dniu 6 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Budowę świetlicy wiejskiej                              

ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej”. Okres realizacji do 31.05.2022r.                                  

Do przetargu wpłynęło 11 ofert. Trwa procedura oceny ofert. 
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5. Przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 

na budowę oświetlenia drogowego w ulicach w części miasta Białobrzegi (zakładamy 

budowę oświetlenia na długości około 15km). Wpłynęło 9 ofert w rozpiętości cenowej                                                     

od 114.574,50zł do 226.585zł.  

Musimy przygotowywać się do budowy oświetlenia ulicznego na znacznej części 

Białobrzegów, ponieważ PGE Dystrybucja planuje likwidację napowietrznych linii n.n.                                  

(w ich  miejsce planują budować zasilanie kablowe), na których podwieszone jest nasze 

oświetlenie. 

 

6. Prowadzimy zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie 

projektu i wszystkich niezbędnych załączników (w tym studium wykonalności oraz program 

funkcjonalno-użytkowy) zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 

Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Wnioskiem planujemy objąć budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy 

ul. Reymonta 11. 

 

7. Prowadzimy także zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanie wniosku                                         

o dofinansowanie projektu i wszystkich niezbędnych załączników zgodnie z wytycznymi 

Ministra Klimatu, jako operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, 

zawartymi w naborze wniosków na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej 

infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020. Wnioskiem planujemy objąć tereny 

nadpiliczne w Białobrzegach. 

 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 

 

8. W dniu 10 marca br. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi - dz. nr 1532811 o pow. 1,3003 

ha położona w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej. Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosiła 1.500.000,00 zł. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na 

brak oferentów. 
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Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

 

9. Z dniem 16 marca 2020 r. w związku z koniecznością  zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa, decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej zostały 

zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych.  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 

 

10. W dniu 03.04.2020 r ogłoszono na BIP przetarg w formie ,,zapytania ofertowego” na 

zadanie pod nazwą: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze nr 5 na odcinku od 

istniejącego kanału sanitarnego na wys. Przedszkola ,, Promyczek” do                                   

dz. nr 1243/181, dla terenów inwestycyjnych etap III w ramach 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. Zakres rzeczowy  przewiduje wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej o ś. Dn- 200 mb.150. Otwarcia ofert w dniu 22.04. 2020 r 

godz.11.00.   Termin wykonania: 31.10.2020 r.  

11. Trwa realizacja zadania p.n.  „Modernizacja S.U.W – ETAP III, w Białobrzegach 

(część elektryczna). Termin wykonania: 31.08.2020 r. Zadanie realizowane jest z 

własnych środków zakładu. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 

12. W dniu 28.02.2020 r. lekcja biblioteczna w Oddziale dla dzieci Biblioteki MGOK dla 

grupy II  z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach; 

13. W dniu  29.02.2020 r. odbędzie się piąte spotkanie w ramach Białobrzeskiego 

Uniwersytetu Dziecięcego. Tematem wykładu były „Pułapki umysłu” – pamięć wzrokowa, 

słuchowa, ruchowa.  

14. W dniu 01.03.2020 r. – ogłoszenie o II edycji konkursu fotograficznego „BIAŁOBRZEGI 

W OBIEKTYWIE” termin nadsyłania prac do 31 października 2020 roku. 

15. W dniu 01.03.2020 r. – udostępnienie miesięcznych kodów LEGIMI na miesiąc marzec 

dla czytelników Biblioteki Publicznej MGOK. 
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16. W dniu 08.03.2020 r. - Udział trzech grup tanecznych MGOK w Ogólnopolskim 

Przeglądzie Zespołów Tanecznych „”Taneczne Talenty 2020” w Lublinie. Formacje MINI 

MIDI MAX i MINI MOUSE zajęły I miejsce natomiast III miejsce Jury przyznało 

DRUŻYNIE M. 

17. W dniu 11.03.2020 r. – Kolejna edycja Kursu komputerowego dla Seniorów 50+  

w Bibliotece MGOK, z podziałem na dwie grupy. 

18. W dniu 12.03.2020 r. do odwołania – zamknięcie budynku MGOK dla interesantów z 

powodu epidemii koronawirusa SARS-COV-2 oraz wprowadzonym stanem 

epidemiologicznym na terytorium kraju. 

19. W dniu 13.03.2020 r. – w tym dniu zaplanowane było otwarcie „29 Wystawy Okręgu 

Radomskiego ZPAP” w Białobrzeskiej Galerii Sztuki – wystawa ta jest w trakcie 

przygotowań do wersji online i umieszczenia jej na stronie i facebooku MGOK 

20. Praca online pod hasłem „Zostań w domu”: 

 grupy taneczne doskonalą swoje umiejętności pod okiem instruktor p. Moniki 

Jodłowskiej – relacja w poście na facebooku i stronie internetowej MGOK 

 „Książkowy Planer Tygodnia” zachęcający do codziennego czytania w domu dla 

najmłodszych czytelników biblioteki – do pobrania na stronie internetowej i facebooku 

MGOK 

 „Warsztaty Wielkanocne” – warsztaty online, filmik instruktażowy, jak samodzielnie 

wykonać palmę wielkanocną, dostępny na facebooku MGOK 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

 

MGOPS w Białobrzegach informuje, że w tym trudnym dla wszystkich okresie zadania 

ustawowe są realizowane na bieżąco, pomimo ograniczeń jakie w trosce o dobro pracowników 

i klientów Ośrodek wprowadził w dniu 15.03.2020r.Nie zdarzyło się aby osoba lub rodzina , 

która potrzebowała naszego wsparcia nie otrzymała stosowną pomoc. Posiadane środki 

finansowe zabezpieczają na tę chwilę potrzeby Ośrodka. 
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Na XVIII sesji w dniu 27 lutego 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) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania                          

i przekazania koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania 

pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi, powiat białobrzeski, 

województwo mazowieckie. 

4) rozpatrzenia petycji dotyczącej udzielenia wsparcia dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie budynku handlowo-usługowego marketu „Grosik”. 

5) ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania                                    

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 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. 


