
Sesja Nr XXI/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 28 lipca 2020 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 29 czerwca 2020 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  W dniu 24 lipca upłynął termin na składanie ofert w przetargu nieograniczonym na 

„Renowację dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach”. Do przetargu wpłynęły trzy 
oferty w przedziale cenowym 1.039.743,60zł – 1.428.423,60zł, trwa ich weryfikacja                         
i ocena. Na realizację zaplanowano w budżecie 1.150.000zł. Zadanie dofinansowuje 
UMWM 

 
2. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wprowadzenie niewielkich 

zmian w zakresie przebudowy ul. Bursztynowej w Kamieniu (skrócenie odcinka o 4,9m, 
przebudowa przepustu drogowego, wprowadzenie dodatkowej warstwy konstrukcyjnej na 
odcinku 92,85m). Zmiany te wynikają ze szczegółowych rozwiązań technicznych 
przyjętych w wykonanym projekcie budowlanym. Po uzyskaniu zgody ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonawcę robót. Zadanie dofinansowuje UMWM 

 
3. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie. Na oferty czekamy do 7 sierpnia. Zadanie 
dofinansowuje UMWM 

 
4. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Rozbudowa budynku 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”, które obejmuje budowę budynku 
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z dachem jednospadowym, o wymiarach 
zewnętrznych 30,88m x 17,85m i powierzchni użytkowej łącznej 430,80m2, w którym 
mieścić się będzie wielofunkcyjna sala artystyczna ze sceną, pełniąca również funkcję 
czytelni wraz z węzłem sanitarnym, zapleczem, kotłownią gazową oraz instalacje: 
elektryczna wewnętrzna i niskoprądowa, wodno-kanalizacyjna wewnętrzna, centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, kotłowni 
oraz instalacje wewnętrzne gazu. Na oferty czekamy do 21 sierpnia. Zadanie dofinansowuje 
UMWM. 

 
5. Do Urzędu wpłynęło pismo od firmy Energo Ster, zainteresowanej zakupem działki                               

i budową zakładu w podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Wisłosan. Firma zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem automatyki 
budynkowej i przemysłowej. 
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Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
 
6.  Z dniem 26 czerwca została przedłużona umowa dzierżawy, na okres kolejnych 3 lat, 

obejmująca część działki nr 1635/4 w obrębie Sucha z przeznacze4niem na umieszczenie 
nośnika reklamowego. 
 

7. W dniu 29 czerwca podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy. Nieruchomość oznaczona nr 374 obręb Kamień zostanie 
wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawy na okres 3 lat, z przeznaczeniem do użytku 
rolniczego. 

 
 

8. Ogłoszono zapytanie ofertowe na sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego u zbiegu ulic Spacerowej i Mikowskiej. Zmiana planu ma na celu 
umożliwienie wybudowania na tym terenie m.in. dworca autobusowego. Termin składania 
ofert upływa 28 lipca 2020 r. 
 

Wydział Ochrony Środowiska 
 

9. 10 lipca umowę na inwentaryzację źródeł ciepła podpisali : wicemarszałek woj. 
Mazowieckiego Rafał Rajkowski, burmistrz Miasta i Gminy Adam Bolek. Kwota 
uzyskanego dofinasowania to 80 tyś zł . Środki te pozwolą sprawdzić strukturę źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych na terenie gminy. Badanie przeprowadzone zostanie metodą 
wywiadu bezpośredniego z właścicielami  ok. 3500 budynków. Na tej podstawie stworzona 
zostanie baza źródeł ciepła na terenie gminy. 

10. 23 lipca wyłoniony został wykonawca usuwania azbestu z terenu gminy Białobrzegi. Firma 
BODICOM Tomasz Bagniewski za kwotę 34 214,40 zł zapewni bezpłatny odbiór i 
utylizację około 100 Mg azbestu  pochodzącego  z około 50 gospodarstw domowych z 
terenu całej gminy. Prace związane z  przygotowaniem do transportu, załadunkiem, 
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest rozpoczną się w połowie 
sierpnia i potrwają do końca września. 

 
 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
 
11. W ramach remontów  cząstkowych dróg uzupełniono ubytki w nawierzchniach na osiedlu 

Mikowska i na odcinku drogi Brzeska Wola – Kamień  
 

12. Wykonano naprawę dróg gminnych nieutwardzonych : Sucha – Suski Młynek, Leopoldów, 
Szczyty oraz na osiedlu za Polną 

 
13. Wykonano cięcia pielęgnacyjne zadrzewień przy drogach gminnych: Brzeska Wola – 

Leopoldów, Pohulanka – Okrąglik oraz na terenie miasta 
 
14. Trwają prace pielęgnacyjne terenów zielonych na terenie miasta oraz zieleni przy drogach 

gminnych  
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
15. W dniu 08.07.2020 r podpisano umowę z wykonawcą firmą INSBUD- Krzysztof Werens 

z siedzibą w 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 93 E 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    
w Białobrzegach - etap III, na kwotę: 43 900,00 zł. netto,   realizacja z własnych środków 
finansowych. Termin wykonania: 31.10.2020 r.  
Zakres rzeczowy:  sieć kanalizacji sanitarnej o śr. Dn- 200, dł.150 mb 

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

(część elektryczna). Termin wykonania: 31.08.2020 r. Wartość zadanie wynosi 184 
000,00 zł i  realizowane jest z własnych środków zakładu. 
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 
17. Od dnia 01 lipca 2020 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                                     

w Białobrzegach  można składać elektronicznie wnioski o przyznanie świadczenia „ Dobry 
Start”. 
W okresie od 01 lipca 2020 do 26 lipca 2020 złożono 290 wniosków . Wydano 272 
informacje o przyznaniu świadczenia DS. Wszystkie płatności dla wniosków złożonych 
elektronicznie zrealizowane zostaną w lipcu. 
Od 1 sierpnia 2020.r można składać w tut. Ośrodku w formie papierowej wnioski                                 
o przyznanie świadczenia : „Dobry Start”. 
 

18. Od 01 sierpnia 2020r można składać również wnioski: o przyznanie zasiłku rodzinnego 
wraz z dodatkami oraz wnioski z zakresy funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021. 
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
19. 1 lipca br. ogłosiliśmy konkurs czytelniczo-fotograficzny pn. „Wakacyjne selfie                            

z książką”. Celem konkursu jest popularyzacja czytania wśród różnych grup wiekowych, 
rozwijanie u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych postawy twórczej oraz zwrócenie uwagi 
młodych ludzi na słowo pisane. Przesłanie prac konkursowych trwa do 20 sierpnia 2020. 
 

20.  6 lipca 2020r. został ogłoszony konkurs Bezpieczne wakacje 2020. Udział w konkursie 
skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat w dwóch kategoriach. Jednym z 
celów konkursów jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych 
sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych 
zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 10 września.  

 
21.  W holu głównym biblioteki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury znajdują się nowe 

zdjęcia, pocztówki oraz magnesy autorstwa białobrzeżanina oraz pasjonata lokalnej kultury 
Kamila Milczarka. W drugiej części holu znajdują się skany okładek praktycznie 
wszystkich regionalnych wydawnictw, które ukazały się na lokalnym rynku i są dostępne 
w wypożyczalni. 
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22.  W ostatnim tygodniu lipca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował akcje letnią 
pn. Barwy Lata 2020. Spotkania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat z gminy 
Białobrzegi. W programie wyjazdy m.in. do kina, parku trampolin, Skansenu Rzeki Pilicy, 
na basen, termy.  

 
23.  Na portalu Fb przedstawiliśmy czwartą odsłonę tegorocznej edycji konkursu pn.: 

"Białobrzegi w obiektywie". Tradycyjnie poprosiliśmy naszych internautów o pomoc                        
w wyróżnieniu zdjęcia miesiąca. 

 
24.  Druga projekcja filmu w ramach Białobrzeskiego Kina Plenerowego odbyła się 18 lipca 

na Białobrzeskim Rynku. Został zaprezentowany film z gatunku komedii romantycznych 
pt.: "Kocha, Lubi, Szanuje" reżyserii John'a Requa oraz Glenn'a Ficarra. Wydarzenie 
zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

 
25.  W dniach 20-21 lipca 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

zorganizował pierwsze Białobrzeskie Warsztaty Taneczne. Zajęcia skierowane były do 
dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat. Przez dwa dni w salach MGOK uczestniczki zajęć 
poznały podstawy tańca nowoczesnego: disco dance i hip hop.  

 
26.  22 lipca 2020 roku po raz kolejny wspieraliśmy akcję bezpłatnych badań 

mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”! Na parkingu MGOK 
stanął mammobus, w którym panie mogły wykonać bezpłatne badania.  

 
27.  27 lipca na Białobrzeskim Rynku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Kulturalna 

Ławeczka z … Piosenką”. Podczas wydarzenia można było posłuchać największych 
przebojów polskiej muzyki rozrywkowej.  

 
28.  Zarówno w bibliotece MGOK jak i w filii w Szczytach pojawiły się nowości 

wydawnicze zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
 
 
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach 
 
29. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach wznowiło swoją 

działalność 8.06.2020 r. Realizuje godziny opiekuńczo - wychowawcze dla trzech grup 
przedszkolnych. Do przedszkola uczęszcza 46 dzieci. 
 
 
 
 

Na XX sesji w dniu 29 czerwca 2020 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały                           
w sprawie: 
1) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi wotum zaufania. 
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi                             

z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego. 
3) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
5) zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
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6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego  na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi-Radzanów na długości 400 m                         
w miejscowości Jasionna”. 

7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1048 położonej w obrębie 
Białobrzegi gm. Białobrzegi. 

8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Białobrzegi. 

9) zmiany uchwały nr VIII/055/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 
r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi. 

10) przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Białobrzegi                    
na lata 2020-2023. 

11) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2020/2021. 
12) 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. 


