
Sesja Nr XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 

dnia 26 listopada 2020 r. (kadencja 2018-2023) 

 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 

za okres od dnia 24 września 2020 r. do obecnej sesji. 

 

 

Wydział Inwestycji 

 

1.  Zakończyły się prace polegające na „Renowacji dwóch zbiorników wodnych                                     

w Białobrzegach”. Zakres prac obejmował odmulenie i pogłębienie jeziora zachodniego               

na 30% powierzchni (zgodnie z wytycznymi RDOŚ) i wschodniego (w całości). Dna obu 

zbiorników oczyszczono z 40,7 tys. m3 materiału i o taką wielkość zwiększyła się ich 

retencyjność. Prace wykonywane były za pomocą refulerów. Prace wykonał pan Rafał 

Mańko P.R.B. RAFEX za łączną kwotę 1.149.828,60zł brutto. Na wykonanie zadania 

uzyskaliśmy dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                

w Warszawie w wysokości 800 tys. zł. 

 

2. Zakończyły się roboty związane z przebudową ul. Bursztynowej w Kamieniu. Zakres prac 

obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 455m i szerokości 4m 

wraz z dwustronnymi poboczami. Roboty wykonał Interbud Sp. z o.o. z Radomia za kwotę 

140.963,40zł brutto. Na wykonanie zadania uzyskaliśmy dofinansowanie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 74 tys. zł . 

 

3. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisaliśmy w dniu 7 października br. 

umowę na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Białobrzegach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCHIBUD 

Małgorzata Pluta z Radomia w kwocie 3.885.921,12zł. Roboty budowlane zostały 

rozpoczęte i potrwają najpóźniej do marca 2022 roku. Na wykonanie zadania uzyskaliśmy 

dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie                     

w wysokości 1,8 mln zł.  

 

4. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisaliśmy w dniu 29 października br. 

umowę na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej                         

ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła również 

firma ARCHIBUD Małgorzata Pluta z Radomia w kwocie 1.665.390,59zł. Roboty 

budowlane rozpoczniemy wiosną przyszłego roku i potrwają najpóźniej do marca 2023 

roku. 

 

5. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowy na realizację zadań 

drogowych związanych z budową następujących dróg gminnych: 

a. ulica Broniewskiego na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach 

  umowa z dnia 21.10.2020r. z Firmą Wielobranżową DE-SO Stanisław Sowiński 

b. ulica Ciepła w Kolonii Brzeźce  

umowa z dnia 29.10.2020r. ze Spółdzielnią Rzemieślniczą BUDOWLANA o wartości 

umownej 182.346,20zł 

c. ulice Piaskowa i Prosta w Suchej 

umowa z dnia 22.10.2020r. ze Spółdzielnią Rzemieślniczą BUDOWLANA o wartości 

umownej 335.165,12zł 

Umowny termin wykonania zadań to 18 grudnia br. 
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6. Trwa drugi przetarg na dostawę oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu „Portal 

e-mieszkańca”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta w kwocie 605.775zł. Trwają czynności 

związane z oceną oferty. Zadanie finansowane jest w 80% z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, 

działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

7. Trwa przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w okresie                                

39 miesięcy. Termin składania ofert upływa 26.11.2020r. o godz. 12:00. Do przetargu 

wpłynęły 4 oferty o cenach ofertowych w przedziale 9 508 304 zł -11 999 631,60 zł brutto. 

 

8. Trwa przetarg na dostawę energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 

roku. Do przetargu wpłynęły 4 oferty o cenach ofertowych w przedziale 494.447,45zl – 

579.928,68zł. Trwa ich ocena i procedury przetargowe. 

 

9. Zakończyły się prace remontowe garaży i zaplecza socjalnego w budynku  Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Stawiszynie. Wykonawcą był Pan Stanisław Ziółek ze Stawiszyna. 

Wartość prac 20 tys. zł brutto. Zadanie w 100% finansuje Urząd Marszałkowski                                 

w Warszawie. 

 

10. Zlecono realizację zadań wskazanych w funduszach sołeckich: 

a. Stawiszyna – montaż urządzeń na placu zabaw – montaż już wykonany                                       

a oszczędności sołectwo skieruje na kolejne zadanie, 

b. Brzeziec – montaż tabliczek z nazwami ulic, wystąpiły także oszczędności które 

sołectwo przeznaczy na inny cel, 

c. Brzeskiej Woli, Jasionnej i Okrąglika – remonty dróg kruszywem 

d. Szczyt i Mikówki – remonty dróg destruktem asfaltobetonowym 

e. Bud Brankowskich – remont drogi szlaką 
 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 

 

11. Dnia  17.11.2020 r. przeprowadzono pierwszy ustny przetarg nieograniczony                                   

na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w obrębie Kamień, gm. Białobrzegi 

oznaczonej, jako działka o nr ewid.: 382 o pow. 1,4700 ha stanowiąca własność Gminy 

Białobrzegi. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

12. Dnia 10.11.2020 r. aktem notarialnym ustanowiono służebność przesyłu na działce                        

nr 1532/10  w Białobrzegach na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

 

13. Podpisano umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na kolejne okresy 

dotyczące: 

− części działki oznaczonej nr 1024/8 w Białobrzegach (dwie umowy) 

− części działki oznaczonej nr 1532/10 w Białobrzegach (2 umowy). 

 

Wydział Ochrony Środowiska 

 

14. W dniu 19 listopada br. została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia pt: 

„Inwentaryzacja indywidualny źródeł  ciepła na terenie gminy Białobrzegi”. Na ten cel 

gmina pozyskała 69.716,40 zł (100% wartości zadania) w ramach „Mazowieckiego 



 3 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, finansowanego ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  Inwentaryzację na zlecenie Gminy, 

prowadzić będzie firma AMM Investments Sp. z o.o. Ankieterzy  odwiedzą osobiście 

właścicieli budynków/lokali i zapytają m.in. o: źródło ciepła, termoizolację budynku, 

odnawialne źródła energii. Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego 

budynku/lokalu, posiadającego ogrzewanie (łącznie 2600 obiektów) i potrwa do 20 grudnia  

 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 

 

15. 18 listopada został rozstrzygnięty przetarg na zakup ciągnika  wyposażonego  w przedni 

ładowacz. Wyniku przetargu park maszynowy ZUK powiększy  się o nowy ciągnik marki 

New Holland o mocy 90 KM i wartości 174 660 zł    

16. Zrealizowano następujące zadania : montaż progów zwalniających w Suchej ul. Nowa, 

montaż wiaty przystankowej w m. Brzeźce, montaż nowych koszy na śmiecie ul. Reymonta 

i „Zieleniak”, montaż lustra drogowego w Kamieniu ul. Piaskowa. 

 

17. Od 2 listopada  ZUK zarządza  targowiskiem miejskim. 

 

18. Wykonano naprawy i remonty dróg gminnych, m.in. w Białobrzegach, Kamieniu, 

Mikówce, Suchej, Budy Brankowskie. 

 

19. Wykonano prace porządkowe na terenie gminy Białobrzegi  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 

 

20. W dniu 23.11.20230 r zakończono wykonanie kanalizacji sanitarnej p.n. „ Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w w ul. Cytrynowej i Białej etap. IV na oś. Nowiny w Białobrzegach. 

zakres rzeczowy:  sieć kanalizacji sanitarnej o śr. Dn- 200, dł.380 mb + odnogi boczne 

z rur PVC- Dn. 160 o dł. 105 mb. Termin wykonania wg umowy do 30.11.2020 r.  

Zadanie zrealizowano  z własnych środków ZWiK, za kwotę 145 970,00 zł. netto.   

 

21. W dniu 29.10.2020r. zakończono wykonanie kanalizacji sanitarnej p.n. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w drodze nr 5 na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego                   

na wys. Przedszkola Promyczek” do  dz. nr 1243/181 ( f-ma KARAT) 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: kanał sanitarny z rur PVC o śr. Dn-200 i dł.150 mb termin realizacji 

wg umowy: 31.10.2020 r. 

Zadanie zrealizowano  z własnych środków ZWiK, za kwotę 43 900,00 zł. netto. 

 

22. ZWiK wykonał własnym potencjałem, przedłużenie sieci wodociągowej z rur PVC                     

o śr. Dn. 110 i dł. 96 mb w ul. Orzeszkowej do wysokości dz. nr 1336/30 w Białobrzegach 

 Zadanie zrealizowano z własnych środków finansowych zakładu, za kwotę 10 331,54 zł. 

 

23. W dniu 13.11.2020 r ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji 

sanitarnej p.n. „Budowa sieci uzbrojenia terenu tj.  grawitacyjno – ciśnieniowa kanalizacja 

sanitarna dla terenów nadpilicznych i posesji przy ul. Krakowskiej i ul. Cichej                                            

w Białobrzegach etap I. (zakres poza drogą wojewódzką nr 731). 
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Zakres rzeczowy: zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno- 

ciśnieniowej wraz z przepompownią P2 w ul. Cichej ( sieciowa) i  P3 (przydomowa) wraz 

z zasileniem energetycznym, dla posesji przy ul. Krakowskiej i ul. Cichej. 

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Piekarskiej i Pl. Zygmunta Starego w 

Białobrzegach zgodnie z projektem budowlanym. 

Termin wykonania: 30.09.2021 r.  

Zadanie realizowane będzie z własnych środków ZWiK.  

 

24. W dniu 6.10.2020r na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Pzp, ogłoszono zapytanie ofertowe 

na wykonanie usługi projektowej dla zadania p.n.  

I. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,  kanału sanitarnego wraz                      

z odnogami bocznymi do granicy posesji w Białobrzegach o dł. ok. 610 mb na odcinkach j/n. 

• od ul. Kopernika do ul. Rzemieślniczej na dz. nr.1411/4, odcinek ul. Rzemieślnicza                     

(wszystkie posesje) od skrzyżowania z ul. Żeromskiego  do ul. Krakowskiej oraz 

(posesje po prawej stronie ul. Krakowskiej w stronę  Zajazdu Myśliwskiego) 

II.  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  sieci wodociągowej na odcinku  

od ul. Białobrzeskiej w m. Sucha do m. Suski Młynek o dł. ok. 1800 mb. zaprojektowanie 

odcinka sieci wodociągowej  DN-160  wraz z hydrantami  od  ul. Białobrzeskiej                        

(nowa sieć) w m. Sucha do istniejącej sieci DN-225  w m. Suski Młynek. 

Termin wykonania do 30.06.2021 r. Zadanie realizowane będzie z własnych środków 

ZWiK. 

 

25. W dniu 09.11.2020r na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Pzp, głoszono zapytanie ofertowe 

na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n. Budowa  37 metrowego odcinka 

kanalizacji sanitarnej ( przejście pod drogą ) od ul. Białobrzeskiej w m. Sucha do ul. 

Herberta na wys. dz. 2046. 

Termin wykonania do 22.12.2020r.  Zadanie realizowane będzie z własnych środków 

ZWiK. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

 

26. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, iż od ostatniej 

sesji udzielił pomocy rodzinom z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi w następującym 

zakresie: 

− zasiłki stałe otrzymało 53 osoby na łączną kwotę 60 890,62 zł ( październik, listopad); 

− zasiłki celowe otrzymało 11 rodzin w formie pieniężnej oraz rzeczowej ( zakup leków, 

artykułów żywnościowych)   na łączną kwotę  4 678,00 zł; 

− zasiłki okresowe otrzymało 13 rodzin na łączną kwotę 9 017,00 zł; 

− z programu „ Posiłek w szkole i w domu” dofinansowano w miesiącu sierpniu                          

56 rodzin na kwotę w wysokości 48 650,00 zł. 

 

27. Ponadto pracownicy Ośrodka na bieżącą monitorują swoje rejony pracy socjalnej. Poza 

pomocą  pieniężną ośrodek udziela poradnictwa w zakresie rozwiązywaniu bieżących 

problemów.  

 

28.  Jednocześnie informujemy, iż od miesiąca lipca można składać wnioski o przyznanie 

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

„DOBRY START”na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. 

 

29. Od m-ca lipca do dnia dzisiejszego do tut. Ośrodka wpłynęło : 
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− 314 wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres 

zasiłkowy od: 01.11.2020 – 31.10.2021r. 

− 27 wniosków o przyznanie funduszu alimentacyjnego  na okres zasiłkowy od: 

01.11.2020 – 31.10.2021r. 

− Wszystkie wnioski rozpatrywane są na bieżąco bez zbędnej zwłoki. Na dzień 

dzisiejszy wydano 314 decyzji o przyznaniu świadczenia. 

− 935 wniosków o przyznania świadczenia „ DOBRY START” z czego dla 924 

wniosków wydano informację o przyznaniu świadczenia dla 1325 uczniów a dla 

1313 uczniów wypłacono świadczenie na łączną kwotę: 393 900,00zł. 

 

30. Ponadto tut. Ośrodek na bieżąco prowadzi obsługę i wypłatę wniosków z zakresu 

świadczenia wychowawczego. Przeciętnie miesięcznie wypłacana jest kwota w wysokości 

1 020 412,00 zł dla 2040 dzieci . Liczba rodzin ubiegająca się o świadczenia wychowawcze 

wynosi 1253.  

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 

31. Od 26.09.2020 do 10.10.2020 realizacja zadania pt. „Tajniki Muzyki – warsztaty muzyczne 

dla dzieci i młodzieży”  w ramach „Programu Kultura – Interwencje 2020” ze środków 

finansowych Narodowego Centrum Kultury składającego się z czterech cykli. 

 

32. W dniu 26 września odbyły się warsztaty wokalne i gry na fortepianie poprowadzone przez 

p. Julitę Kożuszek-Borsuk oraz p. Dorotę Wasilewską.  

6 października odbyły się warsztaty perkusyjne oraz gitarowe poprowadzone przez                           

p. Wojciecha Owczarka, p. Piotra Sujkę, p. Pawła Matrackiego. 

Zwieńczeniem warsztatów był Koncert w dniu 10 października, gdzie uczestnicy 

warsztatów zaprezentowali swoje nabyte umiejętności na scenie. Podczas koncertu 

wystąpiła również Orkiestra OSP Białobrzegi pod kierownictwem kapelmistrza 

Sławomira Dąbrowskiego. 

 

33. 28.09.2020 r. Biblioteka MGOK dołączyła do projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym 

rocznik 2014-2017 pt. „Mała Książka Wielki Człowiek” realizowanym przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki. 

 

34. Od 1.10.2020 r. rozpoczął się nowy rok artystyczny 2020/2021 z zajęciami: wokalnymi, gry 

na instrumentach, malarskimi, plastycznymi, plastyczno-ceramicznymi, tanecznymi, 

teatralnymi oraz robotyka.  

 

35. 02.10.2020 r. otwarcie wystawy Arkadiusza Kurowskiego pt. „Kamień we mgle”  

w Białobrzeskiej Galerii Sztuki. 

 

36. 7.10.2020 r. została podpisana umowa na rozbudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białobrzegach na miejscu starego kinoteatru. Gmina Białobrzegi pozyskała na ten cel 1,8 

mln złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 

37. 16.10.2020 r. październikowa publikacja drugiej edycji konkursu fotograficznego 

„Białobrzegi w obiektywie” – zdjęcie miesiąca 

 

38. 17.10.2020 r. pierwsze spotkanie w nowym roku artystycznym w ramach „Białobrzeskiego 

Uniwersytetu Dziecięcego. Zajęcia pt. „Od jaskini po inteligentny dom – czyli jak się 

zmieniało mieszkanie człowieka?” poprowadził mgr Krzysztof Figarski. 
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39. 11.11.2020 r. inauguracja Białobrzeskiego hejnału autorstwa Zbigniewa Woźnego oraz 

uroczyste odegranie hymnu Polski z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, które odbyło się na białobrzeskim rynku. Tym samym miasto Białobrzegi 

dołączyło do ogólnopolskiej, corocznej inicjatywy odgrywania hymnu  

w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Hejnał oraz hymn odegrali: Ewelina 

Dymowska - hejnalistka z Zamku Królewskiego z Komendy Straży Miejskiej  

m.st. Warszawa, chor. Tomasz Nowakowski - pierwszy trębacz Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego oraz Tomasz Ogorzałek pierwszy trębacz Orkiestry OSP 

Białobrzegi. 

 

40. 24.11.2020 r. rozpoczęcie prac budowlanych nowego skrzydła Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Białobrzegach. 

 

41. Biblioteka MGOK Białobrzegi oraz Filia w Szczytach cyklicznie, co miesiąc dokonuje 

zakupu nowości książkowych jak i również udostępnia kody LEGIMI – dostęp                                  

do darmowych ebooków na platformie LEGIMI dla każdego czytelnika biblioteki. 

 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 

 

42. Od początku roku szkolnego wszystkie grupy w przedszkolu funkcjonują w trybie 

stacjonarnym.  

 

43.  W okresie wrzesień – listopad przedszkole wzięło udział w projektach:  

− VI Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków ,,Sprintem do maratonu",  

− Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Piękna nasza Polska cała”, 

− Ogólnopolski projekt ekologiczny dla przedszkoli ,, Ekokulturalne przedszkole”, 

− Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”, 

− ,,Mała książka – Wielki człowiek” projekt zorganizowany przez MGOK                                        

w Białobrzegach, w ramach którego każde dziecko przystępujące do projektu otrzymało 

Wyprawkę Czytelniczą.  

 

44. Przedszkole czynnie włączyło się w ogólnopolskie akcje edukacyjne:  

− ,,Szkoła pamięta” i ,,Szkoła do hymnu” zorganizowane przez MEN, 

− ,,Dzieci uczą Rodziców”- akcja zorganizowana przez Fundację Centrum Dziedzictwa 

Przyrodniczego i Kulturowego wraz z Centrum Rozwoju Lokalnego. 

 

45. W przedszkolu realizowane są dodatkowe programy: 

− ,,Wzorowy przedszkolak – mały program wychowawczy” opracowany przez 

nauczycieli, 

−  ,,Sanford Hormony” PWN - wspierający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci 

− oraz innowacja pedagogiczna A. Chartanowicz ,,Doskonałe nawyki mają moje smyki”. 

 

46. Przedszkole wzięło udział w konkursach: 

− ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Jesienne nutki” zorganizowany przez Młodzieżowy 

Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 

− gminny konkurs ,,Eko-zabawka – planeta jest nasza” zorganizowany przez MGOK                                    

w Białobrzegach, 

− wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczny ,,Jesienny kosz”. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 

 

47. Od 26 października 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej w klasach                  

IV-VIII, a od 9 listopada 2020 w klasach I-III odbywają się zajęcia  z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, przede wszystkim: MS Teams  - lekcje online, 

dziennika elektronicznego – Librus, mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, 

platform edukacyjnych. 

Prowadzone nauczanie zdalne  uwzględnia możliwości techniczne nauczycieli oraz uczniów                

(i ich rodziców) z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich stron.  Nauczyciele dostosowują 

materiał i metody pracy do zróżnicowanych potrzeb uczniów. 

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele wspomagający, psycholog oraz 

pedagog  pozostają w stałym kontakcie z uczniami oraz  rodzicami.  

 

48. W szkole przeprowadzono następujące akcje: 

1. Akcja ogólnopolska pod patronatem MEN: Szkoła pamięta oraz Szkoła do hymnu 

2. Ogólnopolska akcja „Dzień Ochrony środowiska” – inicjatywa Generalnej Dyrekcji 

Ochrony środowiska 

3. #Code Week 2020  - europejski tydzień kodowania 

4. Akcja „ Z książką Ci do twarzy” 

5. X światowy Dzień Tabliczki mnożenia 

6. Ogólnopolski dzień odblasku oraz Odblaskowe pierwszaki 

7. Akcja „Sprzątanie świata” 

 

49. W okresie  od września do listopada  2020 roku  w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej 

zakupiono: 

1. Książki  w tym lektury szkolne do biblioteki szkolnej na kwotę – 2317,90 zł. 

2. 3 monitory interaktywne do  sal lekcyjnych na kwotę – 17 550,00 zł. 

3. Sprzęt do pracy zdalnej m.in. głośniki, myszki, słuchawki oraz tablety graficzne – 

2815,04 zł. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach 

 

44. Publiczna Szkoła Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach                  

od 9 listopada 2020 roku pracuje wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość.  

 

Do pracy zdalnej przygotowano: 

− podpisano umowę z firmą Microsoft, 

− dyski onedrive dla 756 uczniów i 65 nauczycieli i podpięte do dziennika 

elektronicznego Librus, 

− platformę Microsoft Teams na której prowadzone są wszystkie zajęcia zgodnie                            

z planem zajęć i planem pracy szkoły ( w formie wideokonferencji), 

− wypożyczono uczniom do pracy zdalnej 50 komputerów, 

− wypożyczono nauczycielom do pracy zdalnej 3 komputery 

 

Nauczyciele pracują z miejsca pracy i zgodnie z planem zajęć prowadzą zajęcia, 3 nauczycieli 

przebywa na kwarantannie domowej i zdalnie wykonuje swoje zadania.  

Do każdego zespołu klasowego dodany jest dyrektor i wicedyrektor szkoły w celu sprawowania 

nadzoru pedagogicznego, uczestnicząc w zajęciach zdalnych. 

 

45. Zgodnie z wytycznymi MEN oraz zapisami rozporządzeń dotyczących organizacji pracy 

jednostek systemu oświaty w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
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systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 do szkoły uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz uczniowie klas I-III rodziców pracujących na pierwszej linii frontu z 

pandemią (na wniosek rodzica). W szkole funkcjonuje również świetlica szkolna 

zapewniając opiekę 11 uczniom. 

 

 

Na XXII sesji w dniu 24 września 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 2020 rok. 

3) zmiany uchwały Nr XX/153/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1116W Białobrzegi-Radzanów na długości 400 m w miejscowości 

Jasionna”. 

4) wyrażenia zgody na zawarcie na okres  10 lat umowy dzierżawy części działki oznaczonej 

nr 1024/8 położonej w Białobrzegach i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy. 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki oznaczonej                        

nr 1024/8 położonej w Białobrzegach,  po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.  

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki oznaczonej                     

nr 1532/10 położonej w Białobrzegach, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki oznaczonej                       

nr 1532/10 położonej w Białobrzegach, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

8) wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako dz. Nr 1136/2, obręb Białobrzegi przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej miejską kotłownią                    

w Białobrzegach przy ulicy Polnej 2 wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi oraz 

sprzętem mechanicznym. 

10) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                        

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów                         

i Kanalizacji w Białobrzegach na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2021 – 2025”.  

11) zmiany Uchwały Nr X/087/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 września 2015 

r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Administracja Budynków 

Komunalnych w Białobrzegach”, po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę 

budżetową pn. „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach”. 

12) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso. 

13) ustalenia  poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta. 

 

 

Na nadzwyczajnej XXIII sesji w dniu 12 października  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 2020 rok. 

 

 

Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie                      

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu i Wojewodzie 
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Mazowieckiemu - celem sprawdzenia   ich zgodności  z prawem w trybie nadzoru,  a także               

do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i  podmiotów - do realizacji  i stosowania. 


