
Sesja Nr XXXIV/2021 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                 

dnia 27 września 2021 r. (kadencja 2018-2023) 

 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 

za okres od dnia 25 sierpnia  2021 r. do obecnej sesji. 

 

 

Wydział Inwestycji 

 

1. Na ostatnim etapie realizacji są prace drogowe związane z realizacją zadań 

inwestycyjnych: 

a. Budowa ulicy Asnyka na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach 

b. Przebudowa odnóg ul. Kościelnej  w Białobrzegach – drogi wewnętrzne na 

działkach gminnych nr ewid. 1243/74 i 1136/1 

  Prace wykonała firma BUDROMEX Radom Emilia Podsiadła. 

 

2. Prowadzone były prace związane z realizacją inwestycji gminnych: 

1) budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki: trwają prace nad budową kanałów 

sanitarnych w ulicach Brzozowej, Sosnowej, Kościelnej i kanału tłocznego między 

Borkami a Białobrzegami 

2) przy rozbudowie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – montaż witryny szklanej, 

montaż konstrukcji zadaszenia, prace elewacyjne, prace instalacyjne 

3) przy budowie świetlicy i strażnicy OSP w Suchej – wykonanie stropu nad częścią 

świetlicy. 

 

3. W dniu 6 września nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu budowy w celu wykonania 

robót drogowych  „Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-

Okrąglik-Pohulanka leżącej na działce ewid. nr 453 w sołectwie Szczyty”. Wykonawcą 

robót jest ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia, wartość umowy to 297.174,75zł. Prace 

potrwają do 2 miesięcy.  

Zadanie jest współfinansowane z dotacji w wysokości 120.000zł z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

 

4. W dniu 9 września upłynął termin składania ofert w ogłoszonym postępowaniu na 

wykonanie zadania „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, 

etap II”. Do przetargu wpłynęły 2 oferty. Trwają procedury wyboru wykonawcy i 

weryfikacja jego oferty. Za najkorzystniejszą uznajemy ofertę Complex Bruk Mateusz 

Oleksak w cenie 2.285.340zł. Do rozstrzygnięcia przetargu niezbędne jest zwiększenie 

środków w budżecie. 

W ramach zadania zagospodarujemy kolejną część targowiska: powstaną wiaty 

handlowe, utwardzony teren handlowy i ciągi komunikacyjne, teren oświetlimy. 

Zadanie jest współfinansowane z dotacji w wysokości 980.000zł z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

 

5. W dniu 14 września dokonano odbioru końcowego zadania modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej. Jest to największe zadanie 

realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie Gminy Białobrzegi – etap II”. Od odbioru obiekt przeszedł w użytkowanie 

gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 
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Zadanie jest współfinansowane z  Funduszu Spójności UE w ramach Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

6. W dniu 31 sierpnia wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z propozycją 

podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa naszych 

mieszkańców, polegających na uporządkowaniu nawierzchni parkingu przed 

Samorządowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. 

przy ul. Spacerowej 10. Wstępnie oszacowana wartość prac to 261 tys. zł. Oczekujemy 

na odpowiedź Zarządu. 

 

7. W związku z zakończeniem etapu projektowania, w dniu 21 września ogłosiliśmy 

procedurę wyboru wykonawcy na dobudowę oświetlenia drogowego wskazanego                           

w funduszu sołeckim: 

• sołectwa Budy Brankowskie – I etap przy drodze na działce 136 

• sołectwa Szczyty – I etap przy drodze na działce 6/1 i 8/1 

• i sołectwa Sucha – I etap na ulicach Prostej i Piaskowej 

Na oferty czekamy do 27 września. 

 

8. W dniu 21 września ogłosiliśmy przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów                

i jednostek Gminy Białobrzegi w 2022 roku. Szacunkowa wielkość energii wynosi 

1 302 484kWh. Składanie ofert wyznaczono na 30 września br. 

 

9. W dniu 22 września ogłosiliśmy procedurę wyboru wykonawcy na budowę oświetlenia 

ulicznego: 

• na osiedlu Nowiny w Białobrzegach – I etap przy ulicach Białej i Lawendowej 

• w Kolonii Brzeźce przy ul. Ciepłej 

  Na oferty czekamy do 28 września. 

 

10. Zakończyły się prace odbiorowe największej części realizowanego przez Gminę 

Białobrzegi projektu pn. „Portal e-Mieszkańca” tj. dostarczenia oprogramowania                        

dla Portalu, licencji na oprogramowanie oraz kart i formularzy 31 e-usług. Jej wartość          

to 605 775 zł. Rozpoczynamy etap uruchomienia produkcyjnego Portalu. Pełne 

udostępnienie e-usług planowane jest od stycznia 2022 roku. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 

 

11. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Wykaz obejmuje nieruchomość przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, oznaczoną 

nr 1532/11 o pow. 1,3003 ha,  położoną w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej. Cena 

wywoławcza nieruchomości netto 2.000.000,00 zł. 

 

12. Na dzień 30 listopada 2021 r. ogłoszono II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Podstrefie Białobrzegi, składającej się z działek                                  

nr 1243/157, 1243/158, 1243/159 o pow. 0,8612 ha. Warunkiem uczestnictwa                                

w przetargu jest posiadanie zezwolenia na działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej Euro – Park WISŁOSAN. Cena wywoławcza nieruchomości netto 

714.600,00 zł. 

 

13. W dniach, od 20 września do 11 października 2021 r. został wyłożony do publicznego 

wglądu projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych                      

w Białobrzegach pomiędzy ulicami Mikowską i Krakowską. W okresie tym uczestnicy 
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postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać wnioski, 

uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. 

 

14. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi obejmującego część obrębu 

Sucha. Wykonawcą został Tomasz Wojciechowski Grupa Ekoformat 63-000 Środa 

Wielkopolska, ul. Poselska 21, za cenę brutto 42459,60 zł. Termin realizacji zadania – 

12 miesięcy, nie  wliczając okresu przewidzianego na dokonanie uzgodnień i opinii. 

 

15. Planowane spotkanie w sprawie odszkodowania za położenie nawierzchni asfaltowej                 

na prywatnych gruntach w ciągu drogi gminnej Brzeźce-Budy Brankowskie nie doszło 

do skutku. Właściciele posesji, wnoszących roszczenie nie przybyli na spotkanie. 

 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 

 

16. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i podpisano umowę na remont destruktem 

asfaltowym drogi w sołectwie Jasionna. Wykonawca STAR BUDOWA  INWESTYCJE 

Sp. z o.o., wartość robót brutto 144 992,40. 

 

17. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie remontu mostu w ciągu                                   

ul. Sosnowej w Białobrzegach (Borki). 

 

18. Zmieniono stałe organizacje ruchu: 

- na skrzyżowaniu w miejscowości Szczyty, 

- na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Sportowej w Białobrzegach, 

- oznakowano miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy ul. Reymonta 

- zamontowano spowalniacz na ul. Targowickiej w Białobrzegach i ul. Kasztanowej                  

w miejscowości Sucha, 

- zamontowano barierę ochronną  zabezpieczającą wyjście z terenu przedszkola                         

na chodnik przy ul. Targowickiej. 

 

19. Trwają prace przy odnowieniu ławek przy ul. Krakowskiej. 

 

20. Trwają bieżące prace związane z :  

a) naprawą i remontem dróg, 

b) pielęgnacją terenów zielonych, 

c) porządkami na terenie miasta i gminy Białobrzegi. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

 

21. Od 27 sierpnia 2021r.  ruszyły zapisy dla  dzieci i młodzież, w wieku 10-18 lat, 

mieszkańców Gminy Białobrzegi do udziału w cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 

w sieci w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim”. Warsztaty 

rozpoczęły się 10 września w godzinach popołudniowych. 

 

22. Od 1 września 2021 r.  ruszyły zapisy na zajęcia artystyczne prowadzone w MGOK 

Białobrzegi: wokalne, taneczne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, robotyka, teatralne, 

Społeczne Ognisko Muzyczne – gra na instrumentach. 

 

23. 2 września 2021 r.  Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy MGOK Białobrzegi ogłosił nabór 

dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych do zespołu orkiestry. 
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24. 5 września 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Białobrzeska Ławeczka 

z…muzyką ludową” – występ akordeonisty Tadeusza Latoska i barabanisty Andrzeja 

Urbańczyka. 

 

25. 12 września 2021 r. odbyły się Białobrzeskie Regaty Kajakowe nad Pilicą. Spływ 

rodzinny zgromadził rekordową frekwencję – ponad 200 uczestniczek i uczestników. 

Trasa spływu liczyła 9 km: Przybyszew – Białobrzegi. Na mecie, stanicy WOPR                          

na zawodników czekały różne atrakcje m.in. piknik rodziny oraz pokazy ratownicze 

przygotowane przez WOPR Białobrzegi. 

 

26. 20 września 2021 r.  Biblioteka Publiczna MGOK wraz z LO Białobrzegi zorganizowała 

coroczną akcję promującą czytelnictwo pt. „Narodowe Czytanie” w Hali sportowej przy 

Reymonta. 

 

27. Od 21 września 2021r.  MGOK Białobrzegi ogłosił nabór do kolejnej edycji 

„Białobrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. 

Inauguracja roku akademickiego planowana jest na 23 października 2021 r. 

 

28. 24 września 2021 r.  w sali muzycznej MGOK odbyło się drugie spotkanie w ramach 

cyklu „Piątkowe karaoke w MGOK”. 

 

29. Od 24 września 2021r. – MGOK Białobrzegi ogłosił zapisy do nowopowstałej sekcji 

szachowej MGOK. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

 

30. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach na bieżąco realizuje 

zadanie „ Posiłek w szkole i w domu”.  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. 25 seniorów z 

naszego terenu otrzymało koszyki zawierające produkty spożywcze oraz warzywa.  

 

31.  Gmina Białobrzegi przy współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                

w Białobrzegach realizuje programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 

edycja 2021” .   Wsparciem objętych zostało 24 osoby niepełnosprawne w tym jedno 

dziecko. 

 

32. Gmina Białobrzegi przy współpracy z tut. Ośrodkiem realizuje programu „ Wspieraj 

Seniora”  edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.    

 

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

potrzebujących wsparcia. 

 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 

 

34. Przedszkole wprowadziło i realizuje: 

1)  Innowację pedagogiczną pt. ,,Ekonomia przedszkolaka”, która uczy dzieci 

racjonalnego gospodarowania oraz umiejętności podejmowania przemyślanych 

decyzji. 
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2) Elementy ,,Planu Daltońskiego”, tj. metodę, która pomaga dzieciom w osiągnięciu 

lepszej dojrzałości szkolnej w zakresie samodzielności, odpowiedzialności, refleksu i 

współpracy w grupie rówieśniczej. 

3) Projekty: 

- międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”, 

- międzynarodowy projekt czytelniczy ,,Magiczna moc bajek”, 

- ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Zabawa sztuką”.  

 

35. Przedszkole kontynuuje realizację: 

1) Międzynarodowego projektu ,,Piękna nasza Polska cała”, 

2) Ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, 

3) Ogólnopolskiego projektu ekologicznego ,,Ekokulturalne Przedszkole”, 

4) Akcji ,,Dzieci uczą Rodziców” zorganizowanej przez Fundację Centrum 

Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego wraz z Centrum Rozwoju Lokalnego. 

 

36. W przedszkolu odbyło się uroczyste świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 

(20 września). Odbyły się m.in. liczne konkursy i zabawy integracyjne. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 

 

37. We wrześniu 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. 

 

38. Od września 2021 roku Stowarzyszenie Razem dla dzieci działające przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Suchej zrzeszające społeczność szkolną realizuje  projekt 

„Razem dla szkoły Janusza Korczaka”. Głównym celem projektu będzie promowanie                  

i nagłośnienie wydarzenia jakim będzie nadanie imienia Janusza Korczaka Publicznej 

Szkole Podstawowej w Suchej. 

 

39. We wrześniu został złożony do organu prowadzącego wniosek dyrektora szkoły                        

o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021                         

w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” – wnioskowana 

kwota 35000,00 zł. 

 

40. Złożone zostały dwa wnioski dyrektora do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia 

finansowego w roku 2021 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. 

Poznaj Polskę;  wnioskowana kwota na organizację dwóch wycieczek  – 12 145,60 zł. 

 

41. Przed rozpoczęciem roku szkolnego  zakończyły się prace remontowe w budynku 

szkoły:   

• Wykonano postanowienia decyzji nr 16/2019 Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach w zakresie: 

1. zapewnienia osłon na grzejniki CO na korytarzu, korytarzu przy sali 

gimnastycznej, w 2 salach oddziałów przedszkolnych, szatni przy sali 

gimnastycznej, we wszystkich sanitariatach dla uczniów, w świetlicy 

szkolnej; 

2. przeprowadzenia pomiaru natężenia oświetlenia sztucznego                                               

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ruchu ogólnego 

(komunikacji); 
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• Wykonano modernizację szkolnej pracowni komputerowej oraz dostosowano 

salę nr 8 do prowadzenia zajęć z informatyki oraz języków obcych m.in. 

zakupiono stoliki, krzesła obrotowe, podłączono szkołę do OSE –Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej – szybki, bezpłatny internet, odnowiono  dwie sale lekcyjne 

nr 8 i 9, sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, szatnię oddziałów przedszkolnych. 

 

42. Na bieżąco realizowane są w szkole działania zaplanowane na wrzesień  2021. 
 

 

Na XXXIII  sesji w dniu 25 sierpnia 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 opinii o usytuowaniu na działce ozn. nr ewid.: 165 położonej w obrębie 

Stawiszyn, budynku gospodarczego. 

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Białobrzegi prawa własności 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Sucha. 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Dystrybucja S.A.                   

z siedzibą w Lublinie nieruchomości gminnej, zabudowanej stacją transformatorową.  

6) zmiany Uchwały Nr XXIX/252/2017 Rady Miasta  i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 

2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów 

sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe                       

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

7) zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Białobrzegi. 

8) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Białobrzegi                    

na lata 2021-2025. 

9) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta i Gminy Białobrzegi oraz przekazania projektu do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

10) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział  

Zamiejscowy w Radomiu skargi na Uchwałę Nr XVI/120/2020 Rady Miasta i Gminy 

Białobrzegi z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz ustalenia wysokości 

stawki za opłaty. 

11) rozpatrzenia wniosku z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały                                            

nr VIII/052/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi 

12) wyrażenia opinii  o usytuowaniu na działce ozn. nr ewid.: 558/1 położonej w obrębie 

Kamień budynku magazynowego. 

 

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. 

 

 BURMISTRZ 

Miasta i Gminy 

 

  Adam Bolek 


