
Sesja Nr XXVIII/2021 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 
dnia 29 marca 2021 r. (kadencja 2018-2023) 

 
Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 
za okres od dnia 26 lutego 2021 r. do obecnej sesji. 

 
 
Wydział Inwestycji 
 
1. Trwają intensywne prace przy największych, obecnie realizowanych przez Gminę 

przedsięwzięciach: 
 rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej                               

w Białobrzegach, 
 rozbudowie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościelnej                                         

w Białobrzegach, 
 budowie świetlicy wiejskiej ze strażnicą przy ul. Szlacheckiej w Suchej. 

 
2.  Do 5 marca trwało przyjmowanie ofert na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku 

świetlicy wiejskiej w m. Szczyty. Do postępowania wpłynęło 6 ofert w cenach od 44.895zł 
do 104.919zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył miejscowy Zakład Usługowy KRISTA 
Stanisław Dąbrowski - prace zostaną zlecone po zwiększeniu planu wydatków na zadanie. 
 

3. W dniu 9 marca Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 
pieszych, w związku z tym: 
 w dniu 16 marca wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu Białobrzeskiego o przygotowanie 

wniosku o środki na przebudowę skrzyżowania ulic Rzemieślniczej i Żeromskiego                      
w Białobrzegach. Zakres przebudowy skrzyżowania, nad którym pracujemy wspólnie 
od niemal 2 lat idealnie wpisuje się w założenia programu rządowego. O wystąpienie               
z wnioskiem poprosiliśmy Zarząd Powiatu, ponieważ warunkiem udziału w naborze 
jest, aby wniosek złożył ustawowy zarządca drogi, na której chce się wprowadzać nowe 
rozwiązania; 

 ze swej strony przygotowujemy wniosek na wprowadzenie przejść na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 48 i drogi gminnej w kierunku wsi Szczyty. Jest to w ostatnim czasie 
jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań na terenie naszej gminy.  

Termin na składanie wniosków upływa 8 kwietnia. Limit dofinansowania na jeden wniosek 
wynosi do 80% kosztów, jednak nie więcej niż 200 tys. zł. 
 

4.  Do 19 marca trwało przyjmowanie ofert na opracowanie wniosku o dofinansowanie                        
na modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy                                 
ul. Rzemieślniczej 51. Do postępowania wpłynęło 5 ofert w cenach od 16.851zł                                
do 60.577,50zł. Trwa ocena ofert. 
 

5. W dniu 17 marca ogłosiliśmy przetarg na budowę I etapu kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
Borki w Białobrzegach. Termin na składanie ofert wyznaczyliśmy do 7 kwietnia. 
Procedujemy w NFOŚiGW zmiany w realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”, z którego m.in. wybudowaliśmy 
kanalizację w Suchej i na osiedlu za Polną oraz modernizujemy oczyszczalnię ścieków,                  
i zabiegamy o wprowadzenie do wydatków kwalifikowalnych projektu wydatków                    
na kanalizację na Borkach.  
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6. W dniu 23 marca upłynął termin na składanie ofert w przetargu na realizację zadania pn. 

„Przebudowa odnóg ul. Kościelnej  w Białobrzegach – drogi wewnętrzne na działkach 
gminnych nr ewid. 1243/74 i 1136/1”. Do postępowania wpłynęło 12 ofert w cenach od 
192.258,84zł do 260.400,84zł. Trwa procedura polegająca na ocenie ofert i wyborze 
wykonawcy robót. 

 
7. W dniu 23 marca upłynął także termin na składanie ofert w przetargu na realizację zadania 

pn. „Budowa parkingu wraz z przebudową chodników na działce o nr ewid. 1396/17, 
1396/18, 1393/2  w Białobrzegach”. Do tego postępowania wpłynęło 14 ofert w cenach od 
122.726,94zł do 265.050,36zł. Trwa procedura polegająca na ocenie ofert i wyborze 
wykonawcy robót. 

 
8. W dniu 24 marca upłynął termin na składanie ofert w przetargu na realizację zadania pn. 

„Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach”. Do postępowania 
wpłynęło 12 ofert w cenach od 233.849,32zł do 312.990,72zł. Trwa procedura polegająca 
na ocenie ofert i wyborze wykonawcy robót. 

 
9. W dniu 26 marca upłynął termin na składanie ofert w przetargu na realizację dostaw, 

instalację i wdrożenie sprzętu informatycznego do realizacji projektu pn. „Portal                               
e-mieszkańca”. Do postępowania wpłynęła tylko 1 oferta w cenie  392.876,76zł. 
Postępowanie zapewne zostanie unieważnione, ponieważ cena oferty znacznie przewyższa 
kwotę, jaką przeznaczamy na sfinansowanie zamówienia. 

 
10. Do 26 marca trwało przyjmowanie ofert na opracowanie projektów budowlanych                            

w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi wskazanego                    
w funduszu sołeckim: 

 na ulicach Prostej i Piaskowej w Suchej, 
 na drodze wewnętrznej na działkach 6/1 i 8/1 w Szczytach. 

Do postępowania wpłynęły 4 oferty w cenach od 7.798,20zł (każdy projekt po 3.899,10zł) 
do 11.439zł. Trwa ocena ofert. 
 

11. Do 26 marca trwało przyjmowanie ofert na opracowanie aktualizacji projektu założeń                    
do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Białobrzegi 
do 2030 roku. Do postępowania wpłynęło 20 ofert w cenach od 2.829zł do 18.450zł. Trwa 
ich ocena. 
 

12. W dniu 25 marca złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego o udzielenie dotacji w wysokości 108.843zł na zadanie polegające                        
na rewitalizacji zieleni ulicznej wzdłuż ulic Kościelnej i 11 Listopada w Białobrzegach.                 
W ramach zadania planujemy wymienić wszystkie lipy rosnące wzdłuż tych ulic na nowe 
drzewa wraz z dosadzeniem ponad 100 drzew. Zdecydowana większość rosnących drzew 
jest w bardzo złym stanie, są to stare, zniszczone egzemplarze, nie spełniające należycie 
funkcji izolacyjnej. Czekamy na ocenę wniosku. 

 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 

 
13. W dniu 23 marca przeprowadzono pierwszy pisemny przetarg nieograniczony                            

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej miejską kotłownią w Białobrzegach przy 
ulicy Polnej 2 w Białobrzegach wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi.                                
Do przetargu wpłynęła jedna oferta złożona rzez Zakład Usługowy „Krista”                                     



 3 

z Białobrzegów. Oferent przyjmując warunki przetargu, zobowiązał się m.in.                                     
do przebudowy technologii kotłowni z węglowej na gazową. W wyniku przetargu 
uzyskano:  
 miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 6500,00 zł netto,  
 cenę za 1 GJ energii cieplnej dla odbiorcy ciepła obowiązującą minimum przez 

jeden rok od podpisania umowy dzierżawy w kwocie 43,11 zł netto, 
 cena za 1MW mocy zamówionej dla obiorcy ciepła obowiązująca minimum przez 

jeden rok od podpisania umowy dzierżawy 10612,83 zł netto. 
Umowa dzierżawy będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 r. przez okres 15 lat. 

 
14. W dniu dzisiejszym umową sporządzoną w formie aktu notarialnego zbyto 

nieruchomość położoną w Białobrzegach oznaczoną nr 1136/2 o pow. 0,0179 ha. 
Zbycie nastąpiło na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
Cena zbycia 17835,00 zł. 

 
15. Na dzień 25 marca wyznaczono dyskusję publiczną nad przyjętymi, w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi 
obejmującego działki nr 1532/10 i 1532/11 położone w Białobrzegach, 
rozwiązaniami. Ze względu na brak zainteresowania wyłożonym do publicznego 
wglądu projektem miejscowego planu dyskusji publicznej nie przeprowadzono. 

 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
 

16. W miesiącu lutym Wydział Podatków i Opłat Lokalnych rozpoczął realizację zadania                      
w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem wpłynęło 111 szt. 
wniosków na kwotę 53 432,91 zł. W wyniku wydanych decyzji pozytywnych zwrot 
podatku będzie dokonany w miesiącu kwietniu, bezpośrednio po otrzymaniu dotacji na 
realizację tego zadania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
 

17. Odnowione zostały ławki na placu zabaw przy ul. Żeromskiego. 
 

18. Dowieszone  zostały lampy oświetlenia ulicznego w m. Kamień, Borki, Mikówka. 
 

19. Dokonano napraw dróg w miejscowości Sucha, Szczyty, Borki, Brzeźce, Białobrzegi. 
 

20. Wykonywano czyszczenie rowu przy ul. Kasztanowej w miejscowości Sucha. 
 

21. Dokonano wycinki drzew w miejscowości Sucha i Szczyty, Okrąglik. 
 

22. Trwają prace porządkowe na terenie miasta i gminy Białobrzegi. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 
 

23. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, iż od 
01.04.2021 można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ 
drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Białobrzegach lub za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną.               
Na dzień 29-03-2021 złożonych zostało 680 wniosków. Wszystkie wnioski 
rozpatrywane są na bieżąco.  
 

24. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach na bieżąco realizuje 
zadanie „ Posiłek w szkole i w domu”. W ramach w/w działania podopieczni otrzymali 
pomoc finansową na zakup żywności dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Przy 
współpracy z Caritas Polska S.A wydawane są skierowania na żywność z Banku 
Żywności. Ponadto tut. Ośrodek współpracuje  z   Koalicją dla Młodych  w ramach akcji 
„ Koszyk witamin dla Seniora” w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Program 2020. Seniorzy z naszego terenu otrzymali koszyki 
zawierające produkty spożywcze oraz warzywa.  

 
25. Gmina Białobrzegi przy współpracy z tut. Ośrodkiem przystąpiła do realizacji programu 

„ Wspieraj Seniora”  edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów na okres od 01 stycznia  do 31 marca 2021. W ramach w/w programu wsparcia 
udzielono 16 seniorom między innymi  poprzez pomoc w zakupach, opłatach, 
załatwianiu spraw urzędowych.  

 
26. Gmina Białobrzegi przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Białobrzegach złożyła wnioski na działania; „ Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. W ramach powyższych 
działań otrzymała dotację w wysokości 105753,60zł (Opieka Wytchnieniowa) oraz 
365731,20zł (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej).  Dzięki powyższym 
działaniom możliwe będzie udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz ich 
opiekunom.  

 
27. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje sytuacje osób 

potrzebujących wsparcia. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
 

28. Od  22. lutego 2021 r. można było oglądać wystawę pt. „Białobrzegi w obiektywie” 
stworzoną na podstawie prac konkursowych zebranych podczas II edycji konkursu 
fotograficznego o tym samym tytule. Głównym celem konkursu jest promocja Gminy 
Białobrzegi i przedstawienie w ciekawy sposób jej walorów, także rozwijanie 
kreatywności i pasji do fotografowania. Wystawa była odwiedzana przez uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Białobrzegach. 

 
29. Od 1. marca 2021 r. ruszyła III edycja konkursu pt. „Białobrzegi w obiektywie”. Zdjęcia 

mają nawiązywać do tematu konkursu, czyli w ciekawy i oryginalny sposób 
przedstawiać inwestycje, krajobraz lub wydarzenia Gminy Białobrzegi. Konkurs 
skierowany do wszystkich pasjonatów fotografii, bez ograniczenia wiekowego 
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30. W dniu 5. marca 2021 r. ruszył konkurs związany z Dniem Kobiet. W konkursie mogli 
wziąć udział jedynie panowie, którzy rozwiną myśl „Moja kobieta…”. Wygrał post, 
który za swą kreatywność zdobył najwięcej kliknięć „lubię to” w aplikacji Facebook. 
Do wygrania był bon zakupowy w drogerii Rossman. 

 
31. 9. marca 2021 r. została otwarta wystawa dotycząca kobiet PRL-u z okazji Dnia Kobiet. 

 
32. W dniu 12. marca 2021 r. ogłoszony został konkurs przestrzenno – plastyczny 

pt. „Jajo Wielkanocne 2021”. Warunkiem wzięcia udziału jest wykonanie dowolną 
techniką pisanki wielkanocnej. 

 
33. Biblioteka Publiczna zaprasza na wiosenne nowości wydawnicze dla dorosłych: 

kryminały, sensacje, obyczajowe książki autorstwa współczesnych pisarzy. Poszerzona 
została również oferta czytelnicza w Oddziale dla dzieci, zakupiono książeczki dla 
najmłodszych czytelników. 

 
34. Od 19. marca 2021 r. ruszył konkurs pt. „Moja Wielkanoc 2021”. Ideą konkursu jest 

wykonanie najbardziej kreatywnej kartki wielkanocnej, technika pracy jest dowolna. 
 

35. Trwa nabór do sekcji wokalnej. Zapisy ruszyły od początku marca. Zapraszani są 
miłośnicy muzyki na indywidualne zajęcia wokalu – ćwiczenia, warsztaty, dobór 
repertuaru.  

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 
 

36. Z uwagi na wysoki wzrost zachorowań na COVID- 19 w kraju, od 22 marca do 11 
kwietnia naukę w trybie zdalnym realizują również uczniowie klas I-III. 

 Zajęcia odbywają się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                             
z wykorzystaniem przede wszystkim MS Teams  - lekcje online, dziennika elektronicznego 
– Librus, media społecznościowe, pocztę elektroniczną. 
Dla chętnych  uczniów klas ósmych prowadzone są konsultacje grupowe z przedmiotów                    
z których będą zdawać egzamin. Uczniowie pozostałych klas mają również możliwość 
konsultacji z poszczególnych przedmiotów on-line . 

 
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. Na bieżąco 
monitorowany jest obowiązek szkolny i nauki. 

 
37. W szkole przeprowadzono  oraz realizowano m.in następujące akcje oraz programy: 
1.  Ogólnopolska akcja  „Dzień bezpiecznego internetu” 
2. Akcja „Solidarni z zespołem Downa 
3. Projekt BohaterON w Twojej szkole organizowany w ramach V edycji ogólnopolskiej 

kampanii w zakresie edukacji historycznej i patriotycznej BohaterON- włącz historię; 
4. „Ukryte dziedzictwo, co kryje Polska ziemia” – ogólnopolska kampania edukacyjna; 
5. Projekt „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, „Przygotujmy lepszy świat,” 

„Czyściochowe przedszkole”  
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W PSP w Suchej  od września realizowanych jest  6 innowacji pedagogicznych: 
 

 „ Zaprojektowani” ,„ Tik –tak – ruszamy w komputerowy świat”, „ Matematyka 
każdego dnia”,„ A kiedy będę dorosły…”, „Przedszkolak w świecie wartości postaw 
obywatelskich i patriotycznych”, „Rozumiem, nie wyśmiewam”. 
 

38. Na bieżąco realizowane są działania zaplanowane na drugie półrocze roku szkolnego 
2020/2021. 

 
39. W marcu   2021 roku   zakupiono 2 monitory interaktywne do sal lekcyjnych (w tym do 

sali oddziału przedszkolnego) na kwotę – 11990,00 zł. 
 
 

Na XXVII sesji w dniu 26 lutego 2021 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 2021. 
3) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn.  nr 2002/5 zabudowanej stacją 

transformatorową, położonej w Białobrzegach. 
5) rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec jakiejkolwiek 

segregacji mieszkańców i uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów 
szczepionek o poniesieniu kosztów prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

6) rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej zaprzestania stosowania 
szczepionki na SARS-Cov-2. 

7) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Brzeska 
Wola. 

8) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
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. 


