
Sesja Nr XXV/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 30 grudnia 2020 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 26 listopada 2020 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1.  Firma ARCHIBUD Małgorzata Pluta z Radomia rozpoczęła prace przy rozbudowie 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. Został wykonany poziom zero 
budynku i zaczęliśmy murować ściany nadziemia. Dalsze prace prowadzone będą                             
od 4 stycznia. 
 

2. Wykonane zostały roboty związane z budową ulicy Broniewskiego na osiedlu na południe 
za ul. Polną w Białobrzegach. Prace wykonała Firma Wielobranżowa DE-SO Stanisław 
Sowiński z Dębnowoli za kwotę 508.037,22 zł. 

 
3. W dalszym ciągu trwają prace związane z:  

a. przebudową ulicy Ciepłej w Kolonii Brzeźce  
b. przebudową ulic Piaskowej i Prostej w Suchej 

 Oba zadania wykonuje Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA z Radomia.  
 
4. W dniu 18 grudnia wprowadziliśmy nową organizację ruchu (oznakowanie pionowe                           

i poziome) na skrzyżowaniach wybudowanej ulicy Przemysłowej z drogą krajową nr 48                  
ul. Rzemieślnicza i drogą gminną ul. Kościelna. 
 

5. W dniu 22 grudnia wysłaliśmy do Wojewody Mazowieckiego trzy wnioski w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o uzyskanie środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla naszej Gminy na realizację zadań: 

 budowa wału przeciwpowodziowego przy terenach nadpilicznych 

 budowa dróg na osiedlu położonym na południe za ul. Polną w Białobrzegach 

 rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie suszarni osadu 
We wcześniejszej, pierwszej turze naboru wniosków, prowadzonej w sierpniu br. żaden                  
ze zgłoszonych przez naszą gminę wniosków nie uzyskał dofinansowania. 

 
6. W wyniku przeprowadzenia drugiego przetarg na dostawę oprogramowania do realizacji 

projektu „Portal e-mieszkańca” podpisaliśmy w dniu 28 grudnia umowę z firmą SPUTNIK 
Software Sp. z o.o. z Poznania w kwocie 605.775zł. Spółka ma 150 dni na wdrożenie 
planowanych rozwiązań. 
 

7. Od 26 listopada trwa procedura przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi w okresie 39 miesięcy. W wyznaczonym okresie wpłynęły 4 oferty w 
przedziale cenowym od 9.508.340zł do 11.999.631,60zł. Po procesie badania i oceny ofert 
w dniu 28 grudnia dokonaliśmy wyboru oferty firmy ATK Recykling Tomasz Kucharczyk 
z Radomia w kwocie 9.508.340zł.  
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Ze względów proceduralnych niemożliwe jest podpisanie umowy na świadczenie usługi 
przed 1 stycznia 2021r dlatego też na styczeń postanowiliśmy udzielić zlecenia                                             
na wykonanie części zamówienia, wynegocjowana wartość zlecenia to 183.873,80zł. 

 
8. W wyniku przeprowadzonego przetargu na dostawę energii elektrycznej do jednostek 

organizacyjnych Gminy w 2021 roku podpisaliśmy w dniu 8 grudnia umowę z firmą 
RESPECT ENERGY S.A. z Warszawy. Energia dostarczana będzie przez spółkę                          
w umownej stawce brutto 0,3509 zł za 1 kWh. W porównaniu z ceną, jaka obowiązywała 
w bieżącym roku, stwierdzamy spadek ceny o 0,05zł 
 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
 
9. Aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 2020 r. Gmina Białobrzegi nabyła dz. nr 732/7 o pow. 

0,0021 ha położona w Białobrzegach z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej. 
 
10. Podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

 nieruchomość składająca się z działek nr 1243/150 i 1243/151 o łącznej powierzchni 
0,4678 ha położona w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Cena wywoławcza nieruchomości 
392.800,00 zł, 

 nieruchomość składająca się z działek nr 1243/157, 1243/158, 1243/159 o łącznej 
powierzchni 0,8642 ha położona w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Cena wywoławcza nieruchomości 
714.600,00 zł, 

 nieruchomość oznaczona jako działka nr 1136/2 o pow. 0,0179 ha położona                                 
w Białobrzegach. Cena wywoławcza nieruchomości 14.500,00 zł, 

 1/3 części nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 134 o powierzchni 1,1800 
ha położona w Brzeskiej Woli. Cena wywoławcza 7.400,00 zł. 

 
 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 
11. Gmina Białobrzegi jako organ prowadzący pozyskała wsparcie  w postaci grantu                      

w wysokości 69 999,98 zł. udzielonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 na doposażenie  jednostek oświatowych  w sprzęt komputerowy 
niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Zakupiono i ubezpieczono 27 laptopów 
w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła. 

 
Pozyskano także środki finansowe na kwotę 73 600,00 zł. w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic                      
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 
dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. Zakupiono i ubezpieczono 30 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin 
wielodzietnych (3+), do pracy w trybie zdalnym. 

Zakupiony sprzęt został przekazany do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1                                
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach (34 szt.) oraz do Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Suchej ( 23 szt.). 

Zakupione laptopy pozwolą wyeliminować problemy dostępu uczniów i nauczycieli                
do sprzętu komputerowego, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele będą mogły uczestniczyć   
w realizacji procesu nauki. 
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Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
 
12.  Park maszynowy ZUK powiększył  się o nowy ciągnik marki New Holland o mocy 90 KM 

i wartości 174 660 zł   oraz kosiarkę bijakową ZEPPELIN o wartości 19 926 zł 
 

13. Wykonano prace remontowe na targowisku (naprawa furtki, bramy, chodnika, równanie 
nierówności szlaką, sprzątanie). 

 
14. Wykonano bieżące naprawy i remonty dróg gminnych, m.in. w Białobrzegach ul. Srebrna, 

w Suchej ul. Widok, ul. Brzozowa, przedłużenie ul. Polnej, udrożniono przepusty: Parkowa 
Sucha, Łąkowa Białobrzegi i przy jeziorze pod Krakowską 

 
15. Wykonano prace porządkowe na terenie miasta Białobrzegi, wycinki drzew oraz montaż 

ozdób świątecznych. 
 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
 
16. W dniu 16.11.2020r podpisano umowę z firmą ,,Projektowanie, nadzór, wykonanie 

inst.   sieci sanit.” inż. Jadwiga Siennicka  ul. Na Stoku 7/126-600 Radom. NIP- 796-
109-98-4 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. wartość zadania 29 500,00 zł netto. 
Zadanie realizowane będzie z własnych środków ZWiK. 
 
17. W dniu 04.12.2020r podpisano umowę z firmą  INSBUD  Krzysztof  Werens,                          

ul. Kościelna 93 E, 26-800 Białobrzegi. NIP- 798-117-07-73 na wykonanie robót 
budowlanych dla zadania p.n. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (przejście pod 
drogą) od ul. Białobrzeskiej w m. Sucha do ul. Herberta na wys. dz. 2046. o dł. 37,5 
mb 

Termin wykonania do 22.12.2020r. Wartość zadania 20 100,00 zł. netto. 
Trwa procedura odbiorowa. Zadanie realizowane będzie z własnych środków ZWiK. 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 
18. W dniu 27 listopada odbyła się oficjalna inauguracja prac budowlanych. Symboliczną 

pierwszą łopatę na placu budowy wbili: wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał 
Rajkowski, burmistrz Adam Bolek, były starosta Andrzej Oziębło oraz dyrektor MGOK 
Andrzej Łukomski oraz wiceprezes firmy wykonującej inwestycje Piotr Pluta. 
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19. W dniu 30 listopada zaprezentowany został w formie online wernisaż prac uczestników 
zajęć malarskich prowadzonych przez Panią Elżbietę Bogumił.  

 
20. W terminie od 4 do 18 grudnia zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „ Świąteczna 

bombka bożonarodzeniowa” skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs miał 
za zadanie ukazać piękno tradycji świąt Bożego Narodzenia, ale również zachęcić dzieci    
do twórczego myślenia, rozwijać ich kreatywność i umiejętności, a także promować talenty 
mieszkańców naszej gminy. 

 
21. 7 grudnia Biblioteka MGOK udostępniła dla czytelników nowości książkowe zakupione ze 

środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa MKiDN. 
 
22. 8 grudnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs wokalny pn. „Białobrzegi 

kolędują”, polegający  na przesłaniu świątecznych, wokalnych występów.  Konkurs ma 
charakter otwarty i został skierowany do dzieci i młodzieży. 

 
23. 12 grudnia  odbyły się kolejne zajęcia w Białobrzeskim Uniwersytecie Dziecięcym. Wykład 

„Kryminalistyka” przybliżył uczestnikom wszystkie metody działań pozwalające na 
wykrycie dowodów przestępstwa za pomocą technicznych metod i środków wykrywania. 

 
24. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach – Zygmunt Andrzej 

Łukomski został laureatem tegorocznej edycji nagrody Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Nagroda Marszałka przyznawana jest wybitnym i aktywnym społecznie 
ludziom, organizacjom i stowarzyszeniom, które prowadzą działania umacniające 
tożsamość kulturowa Mazowsza oraz służą rozwojowi promocji regionu. 
 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 
 
25. Realizowało projekt zorganizowany przez MGOK w Białobrzegach ,,Mała książka – Wielki 

człowiek”, w ramach którego m.in. każde dziecko otrzymało Wyprawkę Czytelniczą.  
 

26. Kontynuowało akcję zorganizowaną przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego      
i Kulturowego wraz z Centrum Rozwoju Lokalnego ,,Dzieci uczą Rodziców”. 

 
27. Przystąpiło do projektu ogłoszonego przez magazyn Bliżej Przedszkola pt. ,,Eko-kulturalne 

przedszkole”. 
 
28. Wzięło udział w ogólnopolskim programie ,,Kubusiowi Przyjaciele Przyrody”. 
 
29. W ramach kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia: 

1) Dzieci ze wszystkich grup wykonały prezentacje artystyczne, w tym również                          
i Jasełka, które zostały udostępnione rodzicom na Facebooku i na innych 
wewnętrznych komunikatorach.  

2) We wszystkich grupach odbyły się uroczyste wigilie. 
3) Odbył się wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodzin ,,Kartka 

Bożonarodzeniowa”. 
4) Przedszkole dwukrotnie odwiedził Święty Mikołaj obdarowując dzieci prezentami. 
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Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach  
 
30. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach funkcjonuje w ramach 

reżimu sanitarnego bez zakłóceń. Dostosowano formy współpracy z rodzicami do 
istniejących warunków - rodzice są informowani o pracy grup za pomocą mediów 
społecznościowych. Nauczycielki publikują nagrania filmowe z imprez i wybranych zajęć 
. Wszystkie grupy nagrały prezentacje życzeń świątecznych. 
 

31. Do przedszkola zakupiono i zamontowano zmywarkę -  6 706,57 zł, do grupy integracyjnej 
zakupiono monitor interaktywny - 6 000,00 zł oraz laptop z oprogramowaniem - 3 324,00 
zł. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu.  

 
 
 
Na XXIV sesji w dniu 26 listopada 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) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 
4) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 
5) ustalenia regulaminu targowisk. 
6) przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi                         

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                 
i o wolontariacie na 2021 rok. 

 
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. 


