Sesja Nr XXIX/2021 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 6 maja 2021 r. (kadencja 2018-2023)
Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 29 marca 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
- wykonane zostały wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane
- wykonane zostały prace instalacyjne
- trwa przygotowanie do rozruchu technologicznego obiektu
- trwa wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej
- do wykonania pozostaje modernizacja rozdzielni średniego napięcia i wykonanie
przez PGE Dystrybucja nowego przyłącza średniego napięcia do stacji
transformatorowej. Są to działania zależne od siebie, dlatego też zaszła konieczność
podpisania aneksu do umowy przesuwającego termin wykonania zadania do końca
sierpnia 2021r.
• rozbudowie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościelnej
w Białobrzegach
- wykonane zostały mury ścian
- oczekujemy na stalową konstrukcję dachu
• budowie świetlicy wiejskiej ze strażnicą przy ul. Szlacheckiej w Suchej
- wykonane zostały mury ścian
- rozpoczęło się wykonywanie stropu
• przebudowie dróg gminnych:
- ul. Ciepła w Kolonii Brzeźce (wykonana nawierzchnia asfaltowa)
- ulic Prostej, Piaskowej i Południowej w Suchej (ostatnie prace polegające na
wykonaniu warstw z kruszywa, przygotowanie do wykonania nawierzchni
asfaltowej)
2. W dniu 12 kwietnia podpisano umowę z p. Stanisławem Dąbrowskim KRISTA na
wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Szczyty. Wartość
prac to 44.895zł. Termin wykonania 31 sierpień 2021r.
3. W dniu 12 kwietnia podpisano z p. Stanisławem Dąbrowskim KRISTA wieloletnią umowę
na dzierżawę kotłowni miejskiej przy ul. Polnej 2 w Białobrzegach wraz z sieciami i
węzłami ciepłowniczymi oraz sprzętem mechanicznym celem zaopatrywania odbiorców
w energię cieplną i ciepłą wodę. Umowa obowiązuje na okres 15 lat począwszy od 1 lipca
2022 roku.
4. W dniu 20 kwietnia podpisano z CKSP Sp. z o.o. umowę na opracowanie wniosku
o dofinansowanie na modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
przy ul. Rzemieślniczej 51 o wartości 30.750 zł. Termin wykonania usługi to 31 sierpień
2021r.
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5. W dniu 15 kwietnia podpisano z OPTINO Mariusz Cybułka umowę na opracowanie
aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Białobrzegi do 2030 roku. Termin wykonania usługi to 3 grudnia 2021.
6. W dniu 7 kwietnia minął termin na składanie ofert w przetargu na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Borki w Białobrzegach. Do postępowania wpłynęły 4 oferty
w przedziale cenowym 2.300.155,02zł – 3.653.576,51zł Procedujemy jednocześnie
w NFOŚiGW zmiany w realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Białobrzegi – etap II”, w ramach którego planujemy współfinansować
kanalizację na Borkach.
7. W dniu 20 kwietnia wspólnie z ROD „STOKROTKA” złożyliśmy wniosek w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 na remont alejek
ogrodowych na powierzchni 1600m.kw. Wartość prac remontowych wyceniono na
15.000zł i staramy się o pomoc w wysokości 6.000zł. Czekamy na ocenę wniosku.
8. W dniu 23 kwietnia upłynął termin na składanie ofert w drugim przetargu na dostawę,
instalację i wdrożenie sprzętu informatycznego do realizacji projektu pn. „Portal emieszkańca”. Do postępowania wpłynęły 3 oferty w cenach 316.110zł – 433.852,98zł.
Trwa ocena ofert.
9. W dniu 21 kwietnia podpisaliśmy ze swej strony umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia
polegającego na II etapie przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej
w Białobrzegach w ramach operacji „Mój Rynek”. Operacja ma polegać na przebudowie
około połowy targowiska poprzez utwardzenie gruntu, wykonanie odwodnienia terenu,
budowie wiat handlowych, oświetleniu terenu. Szacujemy, że prace kosztować będą około
2 mln zł, z czego Unia Europejska dołoży blisko 50%.
10. Powiat Białobrzeski wystąpił z propozycją wspólnej budowy oświetlenia drogowego
na fragmencie (pomiędzy Nową a Polną) drogi powiatowej ul. Tartaczna w Suchej.
Zaproponowaliśmy drobne zmiany techniczne w zaproponowanym projekcie.
Do proponowanych zmian budżetowych wprowadzamy pomoc dla powiatu w kwocie
32.000zł, będącą połową szacowanej wartości zadania
11. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych podpisaliśmy umowy na realizację
następujących zadań:
„Przebudowa odnóg ul. Kościelnej w Białobrzegach – drogi wewnętrzne na działkach
gminnych nr ewid. 1243/74 i 1136/1” w kwocie 192.258,84zł
„Budowa parkingu wraz z przebudową chodników na działce o nr ewid. 1396/17, 1396/18,
1393/2 w Białobrzegach” w kwocie 122.726,94zł
„Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach” w zakresie jezdni ul.
Asnyka w kwocie 233.849,32zł
Wszystkie zadania na łączną kwotę 548 tyś zł muszą zostać zrealizowane w okresie 4
miesięcy, licząc od 5 maja br. Wszystkie zadania zrealizuje „BUDROMEX RADOM”
Emilia Podsiadła z Radomia
12. W dniu 7 kwietnia zostaliśmy poinformowani przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie, że ze względu na ustalony poziom alokacji w
konkursie nasz wniosek na „Termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Białobrzegach”, pomimo pozytywnej oceny formalnej i
merytorycznej, nie uzyskał dofinansowania. Zadanie obejmowało prace
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termomodernizacyjne (docieplenie ścian, stropodachu, wymianę okien i drzwi
zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego), montaż fotowoltaiki , wymianę
oświetlenia na energooszczędne, montaż klimatyzatorów, wymiana pokrycie dachu.
Zamierzenie określaliśmy na kwotę 1.04 mln zł i staraliśmy się o dofinansowanie w
wysokości 535 tys. zł
13. W dniu 16 kwietnia zostaliśmy poinformowani przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o braku udzielenia dofinansowania w
konkursie z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy MF EOG 20142021 dla projektu „Białe EKO Brzegi”. Uważamy, że zostaliśmy ocenieni nieprawidłowo
. Od oceny odwołaliśmy się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach projektu
planujemy przeprowadzić szereg działań, które mają przywrócić gminne działki po
dawnym ośrodku sportu i rekreacji nad Pilicą do wykorzystywania przez mieszkańców
gminy (tereny zieleni miejskiej wraz z nasadzeniami roślinności niskiej i wysokiej, alejki
spacerowe, droga dojazdowa z miejscami postojowymi, zatoka z miejscami
parkingowymi, utwardzone place do zagospodarowania miejskiego, parkowe oświetlenie
terenu) a także szereg działań ukierunkowanych na uświadamianie i podnoszenie wiedzy
na temat zanieczyszczeń klimatu i konsekwencji z tego wynikających (kampania
edukacyjna skierowana głównie do najmłodszych mieszkańców gminy).
14. W dniu 31 marca Wojewoda Mazowiecki opublikował listę zadań, którym przyznano
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który utworzony
został w celu wspomagania samorządów w działaniach ożywiających gospodarkę po
COVID-19. Był to drugi nabór, w którym Gmina Białobrzegi starała się o wsparcie na:
• rozbudowę wału przeciwpowodziowego w Białobrzegach, który zabezpiecza przed
powodzią
• instalację suszarni osadu na oczyszczalni ścieków w Białobrzegach, z której
korzystają wszyscy mieszkańcy gminy i chcą korzystać gminy sąsiednie
• budowę ulic Asnyka, Reja, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Baczyńskiego,
Broniewskiego, Tuwima, Fredry, Leśmiana, Iwaszkiewicza i Kamińskiego na
osiedlu za ulicą Polną.
15. W dniu 21 kwietnia Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań
rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2021 roku. Ubiegaliśmy się o dofinansowanie budowy ulicy Srebrnej, która łączy
ulice Rzemieślniczą z Krakowską. Planowaliśmy wybudować jezdnię, obustronne
chodniki, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową i
wprowadzić nową organizację ruchu pionową i poziomą. Wartość wszystkich prac we
wniosku to ~1,7mln zł, z czego regulamin konkursu przewidywał dofinansowanie do
80% wartości. Pomimo pozytywnej oceny formalnej nasz wniosek niestety nie otrzymał
dofinansowania.
W tym naborze dofinansowanie otrzymały z „naszego terenu”:
• Powiat Białobrzeski na dwa zadania, w tym drogę Sucha – Kamień, w części
dofinansowywaną przez Gminę Białobrzegi,
• Stara Błotnica na przebudowę drogi w Starym Goździe.
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Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
16. Dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. Łącznie w 2020
r. odebrano z terenu Gminy Białobrzegi 4232,3955 Mg odpadów, w tym :
− z nieruchomości zamieszkałych 2880,1200 Mg
− z nieruchomości niezamieszkałych 894,0400 Mg
− przez podmioty zbierające 56,4880 Mg
− z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 401,7475 Mg
W 2020 r. Gmina Białobrzegi nie osiągnęła poziomów recyklingu:
− przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła (osiągnięty 47,69%,
wymagany min 50%)
− przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne i obojętne odpadów komunalnych i rozbiórkowych (osiągnięty
34,71%, wymagany min 70%)
Łączne wydatki poniesione w 2020 r. na funkcjonowanie systemu wyniosły
2.955.978,57 zł w tym :
− koszty odbioru, transportu i zagospodarowania – 2.798.504,49 zł
− koszty obsługi administracyjnej – 151.732,44 zł
− zakup pojemników – 5.741,64 zł
Łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.
wyniosły – 2.311.490,73 zł. Niedobór wyniósł 644.487,84 zł.
17. W dniu 04.05.2021 r. aktem notarialnym sprzedano 1/3 cz. nieruchomości rolnej
położonej w Brzeskiej Woli oznaczonej nr 134 na rzecz pozostałych
współudziałowców tej nieruchomości. Wartość sprzedaży 7.400,00 zł.
Wydział Ochrony Środowiska
18. Gmina Białobrzegi otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w
kwocie 17 100zł na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest
oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach
19. Zamontowano ławki przy drodze rowerowej Białobrzegi – Sucha.
20. Dokonano nasadzenia kwiatów przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy.
21. Odnowiono ławki i stoliki oraz zakupiono nowe poszycia na parasole przed budynkiem
Urzędu Miasta i Gminy
22. Dokonano naprawy dróg asfaltowych na osiedlu Mikowska.
23. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na remonty cząstkowe dróg
asfaltowych na terenie gminy Białobrzegi.
24. Wykonano nasadzenia drzew przy ul. Reymonta i ul Ogrodowej (łącznie 40 szt.).
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25. Posprzątano pobocza przy drodze Kamień – Brzeska Wola.
26. Dokonano naprawy dróg w miejscowości Szczyty, Sucha, Białobrzegi.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
27. 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 05-05-2021 złożonych zostało 1140 wniosków. Wszystkie wnioski
rozpatrywane są na bieżąco.
28. 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.
29. Gmina Białobrzegi przy współpracy z tut. Ośrodkiem realizuje programu „ Wspieraj
Seniora” edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
30. Gmina Białobrzegi przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Białobrzegach otrzymała dofinansowanie na realizację programów
„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „ Opieka wytchnieniowa” - edycja
2021. Dzięki powyższym działaniom możliwe będzie udzielenie wsparcia osobom
niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Rozpoczęcie realizacji programów planowane
jest od 01 czerwca 2021r.
31. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje sytuacje osób
potrzebujących wsparcia.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
32. 01.04.2021 r. – 12.04.2021 r. – przeprowadzenie głosowania internetowego oraz
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Konkurs z JAJEM… Wybieramy
najpiękniejszą pisankę wielkanocną”
33. 13.04.2021 r. – eliminacje grupowe turnieju FIFA 21 o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Białobrzegów
34. 15.04.2021 r. – zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do filii bibliotecznej
w Szczytach
35. 16.04.2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja Wielkanoc 2021”.
Komisja konkursowa wyłoniła łącznie dziewięciu laureatów spośród trzech kategorii
wiekowych. Na w/w konkurs wpłynęło 96 prac.
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36. 22.04.2021 r. – ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Nasza Planeta Marzeń” z racji
corocznego Międzynarodowego Święta Ziemi. Konkurs skierowany jest do grup
przedszkolnych oraz klas 1-3 szkół podstawowych.
37. 22.04.2021 r. – spotkanie Kapituły dotyczące powstania „Białobrzeskiej Kapsuły Czasu”
przy nowym domu kultury. Na spotkaniu określono wielkość kapsuły oraz padły
propozycje usytuowania jej w obszarze nowego domu kultury, doprecyzowano tematykę
materiałów oraz określono ramy czasowe, które mają zostać umieszczone w kapsule,
padły również nowe propozycje, które będą omawiane na następnym spotkaniu.
38. 30.04.2021 r. - zakup nowości książkowych do Biblioteki MGOK
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach
39. W Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w okresie sprawozdawczym:
zakupiono leżaki do grupy I, wymieniono zewnętrzne kratki wentylacyjne w całym
budynku (zabezpieczenie przed ptakami), wykonano niezbędne naprawy sprzętu
terenowego na placu przedszkolnym, opracowano kosztorys remontu wejścia do
przedszkola i wyjścia na plac zabaw.
40. Rada pedagogiczna została przeszkolona w zakresie: ,,Jak zadbać o koncentrację
i emocje dzieci po nauczaniu zdalnym”.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach
41. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach
pracuje:
• w trybie stacjonarnym uczniowie klas I-III (282 uczniów)
• w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams uczniowie klas IV-VIII (474 uczniów)
• uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracują stacjonarnie.
Wszyscy nauczyciele pracują w miejscach pracy, zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z
planem zajęć.
42. Przeprowadzone zostały trzy próby egzaminów ósmoklasisty z arkuszami wydawnictw:
− Nowa Era (27,28,29 stycznia 2021 r.)
− Operon (10, 11, 12 lutego 2021 r.)
− CKE (17,18,19 marca 2021r.)
Każda z przeprowadzonych prób dawała wyższe o kilka punktów procentowych wyniki.
43. Zgodnie z harmonogramami realizowane są:
✓
projekt „Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca.”
✓
projekt „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”
✓
projekt Niepodległa-moja flaga# wywieś flagę!
✓
projekt „Wspólne kroki w Cyberświecie”;
✓
program: „Owoce i warzywa w szkole", „Szklanka mleka";
✓
projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”;
✓
Międzynarodowe Badania Postępów Biegłości w czytaniu klas IV” PIRLS 2021;
✓
projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Trika” ;
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Ponadto szkoła przystąpiła do:
✓
projektu „Mam kota na punkcie mleka”;
44. Uczniowie szkoły uczestniczyli w konkursach:
• Wiedzy „Brain- tęga głowa”
• Wiedzy „Matematyczny Kangur 2021”
• Wiedzy - etap wojewódzki konkursu tematycznego „Bitwa Warszawska 1920 roku.
Przełomowy moment historii Polski i Europy’
• Fotograficznym „Matematyka i ja w obiektywie fotograficznym”
• Konkurs fotograficznym ,,Moja ulubiona postać z książki”
• Historycznym „Historia może być ciekawa"
• Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom
zapobiegamy”
• Plastycznym „Ozdoba wielkanocna”
45. Szkoła brała udział w akcjach:
• społeczno-edukacyjnej „Żonkile” upamiętniającej wybuch powstania w getcie
warszawskim,
• informacyjnej związanej z obchodami "Światowego Dnia Świadomości Autyzmu" "Nie bądź zielony w temacie autyzmu, zaświeć się na niebiesko";
• organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach projektu „Kampania
Kolejowe ABC”;
46. Szkoła włączyła się w obchody:
• Rocznicy uchwalenia Konstytucji z 1791 r.
• Dnia Ziemi pod hasłem „Razem dla klimatu”
• Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich „Zrób wyzwanie na czytanie”
47. Podsumowana została zbiórka akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają
elektrośmieci”- przez cały czas trwania akcji zebrano 2841 kg zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W zamian szkoła otrzymała bon w wysokości 426 zł.
Za wyżej wymienioną kwotę zakupiono nagrody dla uczniów za udział w konkursach

Na XXVIII sesji w dniu 29 marca 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) wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych,
położonych w obrębie Białobrzegi, na rzecz użytkownika wieczystego.
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Białobrzegi obejmującego obręb Sucha.
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Białobrzegi obejmującego obręb Jasionna.
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Białobrzegi obejmującego część obrębu Mikówka.
7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2021 roku.

8
8) zmiany 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 r.
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.

