
Sesja Nr XLIII/2022 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

dnia 28 czerwca 2022 r. (kadencja 2018-2023) 

 

 

Informacja 

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał 

za okres od dnia 27 maja 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.  

 

Wydział Inwestycji 

 

1) W dniu 30 maja rozszerzono umowę z Arbud Investment Sp. z o.o. z Radomia na realizację 

II etapu budowy kanału deszczowego Ø 500mm od studni istniejącej na skrzyżowaniu ulic 

Rzemieślniczej i Żeromskiego do studni S3 na skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej i Srebrnej 

w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Srebrnej w Białobrzegach”.  

Umowa obejmuje najtrudniejszy organizacyjnie i technologicznie do realizacji odcinek 

kanału deszczowego o długości 120m, którym sprowadzane będą wody opadowe  

i roztopowe z powstającego osiedla Nowiny. Wartość umowy wynosi 184.589,30 zł brutto. 

Roboty zostały w dniu 20 czerwca zakończone. Wykonanie kanału deszczowego pozwoliło, 

aby wykonawca budujący sygnalizację świetlną w ramach przebudowy skrzyżowania 

Rzemieślniczej z Żeromskiego wykonał pętle indukcyjne służące do sterowania 

sygnalizacją, zaś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

wprowadziła wykonawcę, który kompleksowo przebudowuje nawierzchnię DK48 na 

odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Srebrnej. 

 

2) W dniu 31 maja podpisano umowę z Panią Grażyną Mazur WIK-WERO na realizację 

zadania „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Białobrzegach”, w ramach, którego wykonany zostanie następujący zakres: 

 modernizacja systemu grzewczego 

 modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 docieplenie przegród zewnętrznych budynku, w tym ścian, stropów, stropodachów  

i ościeży 

 wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

 montaż instalacji fotowoltaicznej 

 wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne oraz związanej z tym 

instalacji elektrycznej 

 wymiana pokrycia dachu 

 wykonanie klimatyzacji w budynku. 

Wartość umowy wynosi 1.037.000 zł brutto. Wykonawca ma 6 miesięcy na realizację 

zadania. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

z Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza 

 

3) W dniu 10 czerwca rozszerzono umowę z Arbud Investment Sp. z o.o. z Radomia  

o zakres związany z budową kanału sanitarnego Ø 200mm pod budowaną ulicą Srebrną na 

odcinku o długości 185m od studni istniejącej na skrzyżowaniu z ulicą Kopernika do 

skrzyżowania z ulicą Rzemieślniczą. Wartość umowy wynosi 136.071,83 zł brutto. Roboty 

potrwają do końca lipca br. 
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4) W dniu 10 czerwca podpisano umowę z Panem Mariuszem Praskiem z Suchej na realizację 

zadań polegających na dobudowie następujących linii oświetlenia drogowego: 

1) Brzeźce ulice Kukułcza i Nad Strugą: I etap budowy kablowej linii oświetlenia 

ulicznego – cena 29.984,01zł brutto; 

2) Brzeźce ulica Zaułek: I etap budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego – cena 

29.998,36zł brutto;  

3) Budy Brankowskie: I etap budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy 

drodze gminnej – cena 25.061,99 zł brutto (realizacja funduszu sołeckiego  

i Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw); 

4) Kamień ulica Opalowa: II etap budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego – 

cena 6.751,19 zł brutto (realizacja funduszu sołeckiego); 

5) Kamień ulica Piaskowa: II etap budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego – 

cena 7.129,38 zł brutto (realizacja funduszu sołeckiego); 

6) Kamień ulica Rubinowa: budowa kablowej linii oświetlenia drogowego przy drodze 

gminnej i powiatowej – cena brutto 8.799,54 zł brutto (realizacja funduszu 

sołeckiego); 

7) Sucha ulica Leśna: II etap budowy kablowej linii oświetlenia drogowego – cena 

50.538,70 zł (realizacja funduszu sołeckiego). 

Umowa przewiduje, że roboty powinny potrwać do końca sierpnia br. z zaawansowania 

prac widać, że Wykonawca ukończy je znacznie wcześniej. 

  

5) W dniu 23 czerwca podpisano umowę z Panem Mateuszem Oleksakiem Complex-Bruk na 

realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  

w Suchej”, w ramach, którego wykonany zostanie następujący zakres: 

 budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44m x 24m o nawierzchni ze sztucznej 

trawy 

 budowa bieżni 3-torowej wraz z boiskami w jej zakolach oraz skocznią w dal  

o nawierzchni poliuretanowej  

 budowa piłkochwytów wokół boiska oraz za bramkami pola gry w piłkę ręczną  

 budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego składającego się z 6 masztów 

oświetleniowych 

Wartość umowy wynosi 1.419.831,64zł brutto. Wykonawca ma 4 miesiące na wykonanie 

zamówienia.  

W postępowaniu przetargowym udział wzięło trzech wykonawców: 

1) RAD-BUD Wiesław Radziejowski z Radomia – oferta w cenie brutto: 

1.613.216,54 zł 

2) Complex Bruk Mateusz Oleksak z Suchej – oferta w cenie brutto 1.419.831,64 zł 

3) ACTIVA Longin Witkowski z Łodzi – oferta w cenie brutto: 2.010.627,30 zł 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych.  

 

6)  W ramach funduszu sołeckiego Kamienia zakupiliśmy cztery ławki, które w najbliższych 

dniach zostaną zamontowane na gminnym terenie rekreacyjnym przy stawie we wsi. 

Wartość zakupu to 5.156,04zł brutto. 

7)  W omawianym okresie rozstrzygane zostały różne konkursy i pozyskaliśmy następujące 

środki zewnętrzne: 
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 kwota 10.355.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na przedsięwzięcie „Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina 

Białobrzegi”, w ramach, którego planujemy przebudować bądź wybudować drogi gminne 

na czterech białobrzeskich osiedlach: osiedlu Mikowska, osiedlu Za Lasem, osiedlu  

za Polną i osiedlu Nowiny. Wykonane zostaną brakujące nawierzchnie jezdni, chodników  

i zjazdów, brakujące fragmenty oświetlenia oraz w części brakująca kanalizacja burzowa.  

Wprowadzimy także oznakowanie pionowe i poziome; 

 kwota 241.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi 

gminnej nr 110112W Szczyty – Leopoldów” 

 kwota 170.250 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla 

sportu 2022” na zadanie „Modernizację Stadionu Miejskiego im. Z. Siedleckiego  

w Białobrzegach” 

 kwota 49.066 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” na zadanie „Zielone 

donice w białobrzeskich ulicach” 

 kwota 25.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla 

czystego powietrza 2022” na zadanie „Analiza przedinwestycyjna możliwości 

wykorzystania potencjału biogazu z komunalnych osadów ściekowych na terenie 

oczyszczalni ścieków w Białobrzegach”  

 kwota 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022” na zadanie 

„Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Brzeźce” 

 kwota 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022” na zadanie 

„Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich” 

 kwota 30.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckie 

strażnice OSP-2022” na remont dachu strażnicy OSP Stawiszyn 

 kwota 19.995 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla 

Straży Pożarnych 2022” na zakup nowego specjalistycznego sprzętu i środków ochrony 

osobistej strażaka 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

 

8) Realizuje obsługę wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Na dzień 27.06.2022 

przyjęto 1168 wniosków.   

 

9) Kontynuuje realizację zadania „ Posiłek w szkole i w domu”.  Przy współpracy z Caritas 

Polska S.A wydawane są skierowania na żywność z Banku Żywności.   

 

10)  Gmina Białobrzegi od marca 2022r. rozpoczęła realizacje Programu „ Asystent Osobisty 

Osoby Niepełnosprawnej”. Wsparciem objętych zostało 32 osoby niepełnoprawne 

posiadające umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności w tym 3 dzieci. Opieka 

świadczona jest przez 21 asystentów. Program realizowany będzie do końca roku 2022r.  

 

11)  W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od miesiąca marca Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach przyjmuje wnioski o wypłatę 
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jednorazowego świadczenia pieniężnego o przyznanie pomocy dla obywateli Ukrainy 

(300zł/os). Wypłata świadczeń realizowana jest na bieżąco.  Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Białobrzegach pokrywa koszy związane z dożywianiem dzieci  

w przedszkolach i szkołach podstawowych.    

 

12)  MGOPS informuje, iż obywatele Ukrainy mogą skorzystać ze skierowań na żywność  

z Banku Żywności przy współpracy z Caritas Polska S.A. 

 

13)  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje sytuacje osób 

wymagających wsparcia. 

 

14)  Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach 8 dzieci  

z Gminy Białobrzegi skorzysta w ramach „ Pogodnego Lata” z wypoczynku letniego  

w dniach 02.07.-16.07.22 w miejscowości Sztutowo.  

 

 

Wydział Ochrony Środowiska 

 

15)  W dniach 27 - 29 czerwca 2022 r. realizowany jest odbiór wyrobów zawierających azbest 

od osób, które złożyły wniosek o dofinansowanie. Wykonawcą jest firma DELTA  

z Końskowoli. Prace polegają na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu ww. wyrobów.  

 

 

Zakład Usług Komunalnych  

 

Zakres prac zrealizowanych przez ZUK Białobrzegi: 

16)  Bieżąca pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy, podcinanie krzewów). 

17)  Doraźna naprawa dróg gminnych kruszywem łamanym. 

18)  Bieżące usuwanie awarii oświetlenia ulicznego. 

19)  Obsługa targowiska miejskiego. 

20)  Odnowienie części tabliczek systemu informacji miejskiej (nazwy ulic). 

21)  Pomoc przy organizacji imprez artystycznych na terenie miasta. 

22)  Prace porządkowe na terenie Gminy. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej 

 

23)  Stowarzyszenie Razem dla dzieci działające przy Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Janusza Korczaka w Suchej otrzymało dotację w konkursie grantowym „Działaj lokalnie 

2022” na realizację projektu „Przedszkolak w świecie tańca” w kwocie 6000,00 zł. 

Głównym celem projektu będzie integracja dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy 

Białobrzegi oraz dzieci przybyłych z Ukrainy. Czas realizacji projektu pierwsze półrocze 

roku szkolnego 2022/23. 

 

24)  23 czerwca 2022 roku szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
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z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Otrzymane pomoce będą 

wspierać kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności 

samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, umiejętności 

w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek 

na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym uczniów. Przyczynią się 

również do wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy  

i praktycznych umiejętności   uczniów.  Będą wykorzystywane na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań. 

 

25) W ramach programu zakupiono m.in. drukarkę 3D z akcesoriami, stację lutowniczą, zestaw 

oświetlenia ciągłego z akcesoriami, aparat fotograficzny, mobilny zestaw nagłośnieniowy, 

mikrofon nakamerowy z akcesoriami, zestaw okularów ClassVR, zestawy elektroniczne, 

roboty edukacyjne, zestawy legoEducation, laptop.   Kwota zakupu pomocy dydaktycznych 

- 54885,52 zł. 

 

26) W lipcu 2022 roku rozpocznie się budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej. 

 

27)  Na bieżąco realizowane były działania zaplanowane na drugie półrocze roku szkolnego 

2021/2022. 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 

 

28)  W przedszkolu odbyły się: 

 Rodzinny Konkurs Plastyczny pt. "Ptak – Cudak”; 

 Dwa spektakle teatralne dla dzieci wystawione przez teatry z Białegostoku  

i Warszawy; 

 Bajkowy ,,Mini Festyn” z okazji Dnia Dziecka; 

 Wycieczki autokarowe do ,,Dzielnicy Filmowej”, ,,Farmy Iluzji” i do kina; 

 Występy artystyczne dzieci z okazji Dni Matki i Ojca; 

 Uroczyste zakończenie przedszkola w dwóch grupach. 

 

29)  Dzieci wzięły udział w: 

 Czytaniu pod chmurką w BCK z okazji XIX ogólnopolskiego tygodnia bibliotek; 

 Imprezie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy 

Białobrzegi oraz Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi”, gdzie prezentowały 

swoje talenty artystyczne; 

 

30)  Obecnie w przedszkolu odbywają się Dni Otwarte dla dzieci rozpoczynających edukację 

przedszkolną od 1 września. W nowym roku szkolnym przedszkole będzie liczyło  

6 oddziałów. 
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Białobrzeskie Centrum Kultury „BIAŁE BRZEGI” 

 

31) 28 maja odbył się IX zjazd Białobrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Na przedostatnim 

spotkaniu w tym roku akademickim 2021/2022 nasi Mali Studenci zapoznali się ze 

specyfiką działania Policji w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym. 

32) 1 czerwca część kadry BCK Białe Brzegi, razem z dyrektorem Mateuszem Rzeźnickim, 

wybrała się na wizytę studyjną do Biblioteki Publicznej w Piasecznie w ramach realizacji 

projektu BLISKO 2022-2023. 

33)  3 czerwca w holu bibliotecznym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac, które 

wpłynęły na konkurs plastyczny z okazji obchodów 100-lecia ZOSP RP powiatu 

białobrzeskiego. 

34)  5 czerwca na białobrzeskim rynku odbył się Dzień dziecka z kolorami Holly. Z tej okazji 

zostały przygotowane różne atrakcje dla najmłodszych i całych rodzin. 

35)  6 czerwca uczestnicy sekcji wokalnej wraz z instruktorem wzięli udział w programie 

estradowym Wygraj Szanse. Spośród dwudziestu uczestników podopieczna BCK dostała 

pierwsze wyróżnienie. 

36) 10-12 czerwca sukcesy trzech sekcji BCKu – taneczna, wokalna i szachowa. Sekcja 

taneczna i wokalna wzięły udział w XXVI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej  

i Młodzieżowej Lipsko’2022 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko oraz 

„Holiday Dance Festival” w Markach, sekcja szachowa wzięła udział w Turnieju  

o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica. Uczestnicy zajęli miejsca na podium. 

37)  23 czerwca nastąpiło uroczyste podsumowanie roku artystycznego 2021/2022. 

38)  25 czerwca odbył się ostatni w roku akademickim 2021/2022 X zjazd Białobrzeskiego 

Uniwersytetu Dziecięcego. Tematem zajęć była iluzja, a na zakończenie 40 małych 

absolwentów dostało statuetki od Organizatora.  

39)  27 czerwca rozpoczęcie akcji letniej BARWY LATA 2022 – aktywne zagospodarowanie 

wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy i powiatu białobrzeskiego. 

40)  W ramach pracy Biblioteki: 

 Odbyły się dwudniowe szkolenia dla bibliotekarzy, pracowników i partnerów projektu 

”Jesteśmy…Blisko!”  

 Organizacja lekcji bibliotecznych dla klas z PSP im. KEN w Białobrzegach oraz 

zwiedzanie wystawy białobrzeskiej galerii sztuki pt. „Pilica Białobrzegi – 100 lat 

historii klubu”.  

 Zakupiono nowości wydawnicze do wypożyczalni, oddziału dla dzieci oraz filii 

bibliotecznej w Szczytach. 
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Na XLII sesji w dniu 26 maja 2022 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały  

w sprawie: 

 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2022-2034. 

2) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, 

Promna i Wyśmierzyce".  

4) scalenia i podziału nieruchomości położonych w Białobrzegach przy ulicy Lazurowej.  

5) określenia wymagań, jakie powinny spełniać projekty składane do Budżetu Obywatelskiego 

Białobrzegów.  

 

 

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. 


