
Sesja Nr XIX/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 14 maja 2020 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 7 kwietnia 2020 r. do obecnej sesji. 

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

polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białobrzegach; 
 

2. Prowadzone są czynności związane z odbiorem końcowym wybudowanej kanalizacji 
sanitarnej w Suchej; 

 
3. W dniu 30 kwietnia podpisaliśmy z PPUH RADKOM Sp. z o.o. umowę                                                   

na zagospodarowanie odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów w Radomiu,                         
w ramach której spółka zagospodaruje odpady powstające na nieruchomościach 
zamieszkałych i w domkach letniskowych z terenu naszej gminy w okresie maj – grudzień 
2020r.  
Wartość usługi oszacowaliśmy na 800 tys. zł; 

 
4. Do 3 czerwca przedłużono ważność ofert w przetargu na „Budowę świetlicy wiejskiej                       

ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej”. Wszystkie oferty, jakie wpłynęły                        
do przetargu, są znacznie powyżej kwoty, jaką przewidywaliśmy przeznaczyć na realizację 
tego zadania. Trwa analiza budżetu gminy pod kątem możliwości zwiększenia środków                   
a także szacowanie konsekwencji, jakie na budżet będzie miała pandemia COVID-19.  
 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 
5. Gmina Białobrzegi po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, pozyskała wsparcie  w 

postaci grantu w wysokości 69 999,98 zł udzielonego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na doposażenie naszych jednostek oświatowych w sprzęt 
komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Komputery w ilości 27 
sztuk  zostały już przekazane najbardziej potrzebującym uczniom do zdalnego nauczania. 
 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
 
6. Zakres prac zrealizowanych przez ZUK Białobrzegi 

 Montaż koszy i ławek nad jeziorem zachodnim 
 Nasadzenia drzewek (31 szt) nad Pilicą (od zjazdu na kąpielisko w stronę mostu) 
 Nasadzenia kwiatów ozdobnych na Placu Zygmunta Starego 
 Udrożnienie przepustu na ul. Łąkowej 
 Naprawa zamiatarki samochodowej 
 Bieżące usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
 Naprawy i remonty dróg gminnych, m.in. Szczyty, Stawiszyn, Mikówka, Okrąglik 
 Przycinanie krzaków przy drodze – Brzeska Wola 
 Przycięcie gałęzi zawadzających o linie oświetlenia ulicznego - Szczyty (pomoc 

Straży Pożarnej z Białobrzegów) 
 Trwają prace porządkowe na terenie Gminy 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
7. Cyklicznie w każdą środę Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  

przygotowuje lekcje online zgodnie z programem kursu komputerowego dla Seniorów. 
 

8. Uczestnicy zajęć tanecznych doskonalą swoje umiejętności w domu pod wirtualnym okiem 
instruktorki zajęć. Relacja zamieszczona jest na stronach internetowych Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

 
9. Na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach 

zamieszczony został folder  29. Wystawy Okręgu Radomskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków.  

 
10. Na stronach internetowych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury systematycznie przedstawia 

ćwiczenia wokalne prowadzone przez p. Olę Nowak prowadzącą kanał na youtubie 
"Śpiewaj z Olą". 

 
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ogłosił  konkurs pn. Muzyczny Diament – Muzyczny 

Festiwal Muzyki. Celem festiwalu jest aktywne spędzanie czasu wolnego podczas przerwy 
w zajęciach szkolnych spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii oraz doskonalenie 
umiejętności wokalnomuzycznych i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.  

 
12. Na stronach internetowych placówki z okazji Święta Flagi (02.05.) przedstawiona została                      

II odsłona konkursu "Białobrzegi w obiektywie".  
 
13. W celu budzenia poczucia tożsamości patriotycznej i wspierania wychowania 

patriotycznego młodego pokolenia ogłoszony został konkurs fotograficzny pn. „Polska 
moja ojczyzna”. Konkurs polegał na przedstawieniu szeroko rozumianego pojęcia 
patriotyzmu poprzez fotografię.  

 
14.  Od 5 maja 2020 została przywrócona działalność Biblioteki Publicznej MGOK– przy 

zachowaniu obostrzeń sanitarnych, zgodnie z opublikowanym II etapem odmrażania 
gospodarki. Biblioteka jest przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie 
epidemii. 

 
15. W dniach 8-15 maja 2020 roku  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rozpoczyna cykl imprez 

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania               
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu 
bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna, 
siedemnasta edycja odbywa się pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece”. Jest to edycja 
wyjątkowa ponieważ wszystkie kreowane wydarzenia mają charakter online w związku ze 
światową  pandemią. 

 
16. 8 maja 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach ogłosił konkurs 

czytelniczo - fotograficzny online pn. „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”.  
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i bibliotek mając na uwadze podkreślanie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu 
bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

 
17. Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Białobrzegach informuje,  że w okresie 

od ostatniej sesji do chwili obecnej ośrodek udzielił pomocy dla 39 rodzin na kwotę 12 000 
złotych ogółem.  Wszystkie osoby, które potrzebowały pomocy zostały nią objęte.  
Pracownicy ośrodka na bieżąco monitorują swoje rejony pracy socjalnej. Jednocześnie  
oprócz pomocy pieniężnej  ośrodek udziela pomocy w postaci poradnictwa                                          
w rozwiązywaniu bieżących problemów.  Ośrodek dysponuje maseczkami ochronne  
wielokrotnego użytku otrzymanymi od  grupy „Trzymajmy się razem”, które w miarę 
potrzeb przekazujemy mieszkańcom. 
 
 

 
 
Na XVIII sesji w dniu 7 kwietnia 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 XXX/259/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 

2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty 
za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Białobrzegi. 

4) zmiany uchwały w sprawie 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. 

5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. 
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Dystrybucja S.A.                

z siedzibą w Lublinie nieruchomości gminnych, zabudowanych stacjami 
transformatorowymi. 

7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność 
Gminy Białobrzegi położonej w Suchej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Białobrzegi położonej w Kamieniu, po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat. 

9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w2020 roku. 

 
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. 


