
Sesja Nr XXXI/2021 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 

dnia 29 czerwca 2021 r. (kadencja 2018-2023) 

 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 

za okres od dnia 10 czerwca 2021 r. do obecnej sesji. 

 

 

Wydział Inwestycji 

 

1. Dokonano odbioru przebudowanych ulic Prostej i Piaskowej w Suchej. Roboty wykonała 

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”. Wartość wykonanych prac wyniosła                    

335.042,12 zł brutto. Z powodu niedotrzymania przez wykonawcę umownego terminu 

wykonania umowy (opóźnienie o 42 dni), naliczyliśmy karę umowną w wysokości 

70.384,44 zł  i potrąciliśmy ją z wynagrodzenia. 

 

2. Dokonano również odbioru prac na ulicy Południowej w Suchej. Roboty wykonała 

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”. Wartość wykonanych prac wyniosła 49.933,18  

zł brutto. 

 

3. Na ukończeniu są prace projektowe związane z dobudową oświetlenia ulicznego na ulicach 

Prostej i Piaskowej w Suchej oraz na drodze wewnętrznej we wsi Szczyty. Projekt wykonuje 

PELDOM Sp. z o.o. z Grójca. Po zakończeniu prac projektowych uruchomimy procedurę 

wyboru wykonawcy na wszystkie zadania oświetleniowe przewidziane w budżecie na 2021 

rok. 

 

4. Przeprowadzono rozeznanie rynku na roboty drogowe wskazane w funduszu sołeckim przez 

Kamień, Szczyty i Brzeską Wolę. Wszystkie konkursy będą ponowione, ponieważ złożone 

oferty przekraczają środki, jakie sołectwa mają do wydatkowania. 

 

5. Rozstrzygnięto rozeznanie rynku na projekt placu zabaw w Brzeźcach. Wybrano ofertę                  

na kwotę 3.690zł brutto Biura Projektowego Aleksandra Goś z Lublina. 
 

6. W dniach 18 i 25 czerwca Burmistrz podpisał umowy z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na: 

• przebudowę drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okrąglik-Pohulanka 

leżącej na działce ewid. nr 453 w sołectwie Szczyty w wysokości 120.000zł ze 

środków z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

• remont dachu budynku strażnicy OSP Stawiszyn w wysokości 25.000zł z programu 

Mazowieckie Strażnice OSP – 2021, 

• remont alejek ogrodowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

STOKROTKA w wysokości 6.000zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Działkowców MAZOWSZE 2021 

 

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 

 

7. Burmistrz podpisał umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na udzielenie 

pomocy finansowej w kwocie 45 000zł  na inwentaryzację źródeł ciepła w naszej gminie 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu. 
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Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 

 

8. Rozpoczęto naprawy cząstkowe dróg masą asfaltową. 

 

9. Trwa wycinka drzew na ul. Kościelna (sosny zagrażające bezpieczeństwu). 

 

10. Zlecono opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, celem wprowadzenia 

oznakowania pionowego zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, tj: 

a) na skrzyżowaniu w miejscowości Szczyty przy posesji nr 45 C oznakowanie 

znakiem D-1 pierwszeństwo przejazdu i A-7 ustąp pierwszeństwa, 

b) wprowadzenie na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Kościuszki znaku STOP, 

c) progi zwalniające w miejscowości Sucha ul. Kasztanowa (1 szt.), Białobrzegi                         

ul. Targowicka (1 szt.), Brzeźce ul. Cicha (2 szt.). 

d) oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością na parkingu  

przy ul. Reymonta przed blokiem nr  40, 

e) oznakowanie miejsca parkingowego przy MGOPS w Białobrzegach, 

f) montaż barierki zabezpieczającej wyjście z terenu przedszkola na chodnik                              

(od ul. Targowickiej przy Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach), 

g) oznakowanie znakiem D-1 (pierwszeństwo przejazdu) na skrzyżowaniach:  

− ulic Broniewskiego - Kamińskiego,  

− ulic Broniewskiego – Reja,  

− ulic Broniewskiego – Sienkiewicza. 

 

11. Trwają bieżące naprawy i równanie dróg na terenie gminy Białobrzegi. 

 

12. Prowadzona jest pielęgnacja terenów zielonych (pielenie, koszenie, przycinanie 

krzewów)  

 

13. Prowadzona jest obsługa i prace porządkowe na targowisku miejskim. 

 

14. Trwają prace porządkowe na terenie miasta Białobrzegi. 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 

15. Od 14. czerwca 2021 r.  rozpoczęte zostały zapisy na sezon wakacyjny MGOK – Barwy 

Lata 2021. Zapisy trwały do 18. czerwca 2021 r. Letnia akcja jest skierowana dla dzieci 

z klas I-VI szkół podstawowych z terenu gminy Białobrzegi oraz powiatu 

białobrzeskiego. Wyjazdy realizowane w dniach 28. czerwca 2021 r. – 09. lipca 2021 r. 

 

16. W dniu 14. Czerwca 2021 r. odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z grupy                                    

II Publicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach.  

 

17. Pod koniec maja została oficjalnie otwarta wystawa „Metaloplastyki” autorstwa 

białobrzeżanina Pawła Chruścińskiego. W dniu 18. czerwca 2021 r. wystawę odwiedziła 

klasa 1c z PSP w Białobrzegach. 

 

18. W dniu 18. czerwca 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs „Książka z mojego 

dzieciństwa”. Zwycięzcą otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową w postawi książki. 
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19. W dniu 19. czerwca 2021 r. została zorganizowana „Strefa Kibica” na białobrzeskim 

rynku. Odbywał się wtedy mecz Polska – Hiszpania, który był transmitowany na ekranie 

11 m x 7 m. 

 

20. W dniu 20. czerwca 2021 r. na białobrzeskim rynku przy ławeczce Jeremiego Przybory 

wystąpiły Julita Kożuszek – Borsuk (wokal) oraz Dorota Wasilewska (fortepian i wokal) 

w towarzystwie Roberta Kuśmierskiego (akordeon). 

 

21. W dniu 18. czerwca 2021 r. odbył się finał turnieju FIFA 2021, który został 

zorganizowany  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach. Uczestnicy 

rywalizowali w grupach,  z których wyłonieni zostali półfinaliści. Następnie po 

rozstrzygnięciu fazy półfinałowej doszliśmy do finału. Zwycięzca turnieju otrzymał 

nagrodę główną w postaci telewizora LCD. 

 

22. W dniu 18. czerwca 2021 r. odbyło się oficjalne zakończenie roku artystycznego 

2020/2021. Przed budynkiem MGOK swoje umiejętności nabyte w ciągu roku 

zaprezentowali uczestnicy zajęć tanecznych oraz wokalnych. Na sztalugach swoje prace 

umieścili uczestnicy zajęć malarskich i plastycznych, swój kącik miały również dzieci                

z zajęć ceramicznych. Dyplomy dla dzieci i młodzieży wręczyli: zastępca burmistrza 

Mieczysław Danielewicz, zastępca dyrektora MGOK Białobrzegi Mateusz Rzeźnicki 

oraz instruktor każdej sekcji artystycznej.  

 

23. W dnach 19 - 20. czerwca 2021 r. dwie grupy taneczne z MGOK Białobrzegi wzięły 

udział w festiwalu GRAND PRIX GF ONLINE. Nowe choreografie bardzo spodobały 

się jury, co zaowocowało dwoma miejscami na podium. 

I miejsce MINI MIDI MAX (FORMACJA) 

II miejsce TEAM M (MINIFORMACJE)  

 

24. W dniu 21. czerwca 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach oraz 

Bibliotekę Publiczną odwiedziły przedszkolaki z Suchej wraz z opiekunami.                           

Dla najmłodszych została przygotowana lekcja biblioteczna. 

 

25. Dnia 27. czerwca 2021 r. na Placu Zygmunta Starego odbył się koncert Orkiestry Dętej 

OSP Białobrzegi.  

 

26. W dniu 27. czerwca 2021 r. na Stadionie Miejskim im. Zygmunta Siedleckiego podczas 

koncertu charytatywnego, swoje choreografie przedstawili uczestnicy zajęć tanecznych 

z MGOK Białobrzegi. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 

 

27. PW czerwcu 2021 Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wystąpiła ze wspólnym wnioskiem do Rady 

Miasta i Gminy Białobrzegi o nadanie Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej  imienia 

Janusza Korczaka. 

 

28. Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Koalicja dla młodych przyznała dotację                              

w wysokości 5000,00 zł. dla Stowarzyszenia Razem dla dzieci działającego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej na realizację projektu „Razem dla szkoły 

Janusza Korczaka”. Głównym celem projektu będzie promowanie i nagłośnienie 
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wydarzenia jakim będzie nadanie imienia Janusza Korczaka Publicznej Szkole 

Podstawowej w Suchej. 

 

29.  W miesiącu czerwcu 2021 roku uczniowie szkoły z klas V i VII zajęli w konkursie 

plastycznym  pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi mamy, od 30 lat wypadkom 

zapobiegamy” zorganizowanym przez KRUS na  etapie wojewódzkim I i II  miejsce. 

30. Uczniowie klasy I otrzymali wyróżnienie w konkursie plastycznym dla dzieci „Powiat 

białobrzeski, tu jest moje miejsce” – kategoria klasy I-III oraz w konkursie  plastycznym 

na najładniejszą zakładkę do książki  zorganizowanym przez MGOK w Białobrzegach  

I i III miejsce. 

 

31.  Od 19 do  23 lipca w Publicznej Szkole Podstawowej  będzie realizowany projekt 

„Wakacyjna Podróż z Klementyną” Fundacji Koalicja dla Młodych i partnera projektu: 

Fundacji PZU.  Zajęcia w formie półkolonii przeznaczone są dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. W szkole trwa rekrutacja do projektu. 

 

32. W czerwcu w budynku szkoły zostało wymienione oświetlenie m.in.  w 2 salach 

lekcyjnych, świetlicy, gabinecie pielęgniarki, gabinecie pedagoga, szatniach, holu przy 

sali gimnastycznej, dyżurce, zamontowany został wideodomofon w sali przedszkolnej,  

czujniki ruchu na zewnątrz budynku, dokonano napraw uszkodzonego oświetlenia. 

Koszt prac to 13 395, 46 zł. Odnowiono  salę oddziału przedszkolnego. 

 

33. Na bieżąco realizowane były działania zaplanowane na drugie półrocze roku szkolnego 

2020/2021. 

 

 

Na XXX  sesji w dniu 10 czerwca 2021 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła 

uchwały w sprawie: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi 

obejmującego działki nr 1532/10 i 1532/11 położone w Białobrzegach. 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 

3) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach, 

objętej Podstrefą Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – 

Park Wisłosan. 

5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Sucha. 

6) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

7) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 

2021/2022. 

8) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie 

Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2021-2025. 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Białobrzegach i kierowanej przez niego jednostki. 

10) rozpatrzenia petycji w sprawie dopełnienia obowiązku rzetelnej informacji 

społeczeństwa o stosowanych formach ochrony zdrowia lub występowania czynników, 

które potencjalnie stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i przyjęcia 

uchwały w sprawie rzetelnej informacji związanej z akcją szczepień przeciw COVID-

19. 

 

 



 5 

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. 


