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Zadania  inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2007 r.

1. Budowa  kanalizacji  w  prawobrzeżnej  części  gminy    
w  miejscowościach   Białobrzegi  (pr.),  Korniaktów  Płd,  
Budy  Łańcuckie  (pr.) –  zadanie  w  ramach  którego 
wykonamy  
41,8 km sieci kanalizacyjnej, 24 przepompownie oraz 3,3 km 
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przyłączy. Termin zakończenia inwestycji to koniec I półrocza  
2008r.
W 2007 r.  wydaliśmy na ten  cel  kwotę  ok.  3  770 000 zł.  

Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków  Unii Europejskiej  
(ZPORR)  w  60%.  Zgodnie   z  obowiązującymi  dyrektywami  ze  
środków unijnych nie są dofinansowywane przyłącza do domów.

2. Remonty  dróg    –  w  mijającym  roku  wykonaliśmy  bardzo  
dużo remontów na naszych drogach gminnych – położono 
nowe nawierzchnie asfaltowe na 4,8 km dróg. Wydaliśmy na 
ten  cel  kwotę  772  550  zł,  w  tym 180  685  zł  ze  środków 
pomocowych.

Nowe  nawierzchnie  asfaltowe  położono  na  drogach 
gminnych w następujących miejscowościach:
- Wola Dalsza – Dębina droga łącząca te miejscowości
- Wola Dalsza tzw. Zakrzacze.
- Białobrzegi pr. – tzw. Baranie Miasto
-Białobrzegi  l. – tzw. Podlesie i droga od P. Bożka
- Budy Łańcuckie l. – w kierunku „Rzecha” oraz na tzw. Kmiecie.
W tym zakresie zrealizowaliśmy dzięki środkom pomocowym więcej  
niż planowaliśmy na 2007 r. tj.  drogi w Woli Dalszej  „Zakrzacze”  
oraz w Białobrzegach pr. „Baranie Miasto”.

Oprócz  tego  finansowaliśmy  z  budżetu  gminy  zakup 
kamienia, arszy, wykonanie przepustów w ciągach dróg gminnych,  
koszenie  poboczy  i  rowów,  remonty  i  wykonanie  parkingów 
publicznych, odśnieżanie oraz inne prace związane z utrzymaniem 
infrastruktury drogowej. 

W 2007  roku wykonanych zostało  bardzo  wiele  remontów 
dróg  powiatowych  na  naszym  terenie.  Remonty  te  
dofinansowaliśmy  z  budżetu  gminy  kwotą  221  969  zł  finansując  
50%  kosztów  wykonanych  prac  lub  pokrywając  wkład  własny 
samorządu  powiatowego  przy  środkach  pomocowych.  Nowe 
nawierzchnie asfaltowe położono na ok. 5,6 km dróg powiatowych.  
Na remonty dróg powiatowych wydaliśmy kwotę 221 969  zł. Razem 
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na  drogi  gminne  i  powiatowe  wydaliśmy  w  2007  r.  kwotę
 ok.1 317 187 zł.

To  bardzo  duże  środki  finansowe,  ale  dzięki  temu  nasza  
infrastruktura  drogowa  oceniana  jest  jako  jedna  z  najlepszych  
w regionie. Obyśmy tylko korzystając z tych dobrych dróg starali się  
jeździć wolniej, czyli bezpieczniej dla siebie i innych użytkowników 
drogi.

3. Budowa  chodników   –  w  tym  roku  rozpoczęliśmy  budowę 
chodników  na  terenie  naszej  gminy.  Wykonaliśmy  ok.  3,1  km 
chodników  o  szerokości  1,5  m  z  kostki  brukowej  
w miejscowościach Białobrzegi  (pr.)  i  Dębina.  Koszt  realizacji  tej  
inwestycji to kwota  660 684 zł,  z czego środki budżetu gminy to  
kwota 505 031 zł, zaś powiatu to kwota 175 633 zł. 

To bardzo droga inwestycja, ale zdecydowanie poprawiająca 
bezpieczeństwo  wszystkich  poruszających  się  po  drogach,  
a zwłaszcza pieszych. Zachęcamy do korzystania z chodników, bo 
zdarza  się  niestety  mimo  istniejącego  chodnika,  piesi  nadal  
poruszają  się  drogą.  Przypominamy,  że  zgodnie  z  przepisami  
prawa w przypadku istnienia chodnika poruszanie się pieszych po 
drodze jest niedozwolone i może być karane przez służby do tego 
powołane.

4. Remont  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Białobrzegach   – 
zerwano  stare  podłogi,  wykonano  nowe  posadzki  wraz  z  ich 
dociepleniem,  wykonano remont  ubikacji,  nowe instalacje  wod.  –  
kan. oraz c.o., wykonano remont dachu i kominów, położono nowe 
wykładziny  w  klasach  i  na  korytarzach,  wymieniono  stolarkę 
wewnętrzną, pomalowano wszystkie pomieszczenia oraz wykonano 
szereg innych prac remontowych – to niemalże nowa szkoła – ze  
starej  pozostały  tylko  mury.  Koszt  wykonanych  prac  to  kwota  
576 855 zł.

3



5. Wykonano elewacje budynków szkół   – 

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Korniaktowie Płd.
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Płn.
W  obu  szkołach  wykonano  także  płytkę  odbojową  wokół  

budynku.  W Szkole  Podstawowej  w Korniaktowie Płn.  wykonano 
także  nowy  dach  na  kotłowni  -   w  miejsce  przeciekającego 
stropodachu  wykonano  dach  stromy,  kryty  blachą.  Koszt  
wykonanych prac w obu szkołach to kwota 139 050 zł.

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domach kultury -   
dokończono wymianę stolarki zewnętrznej w Domach Kultury  
w Budach Łańcuckich (l.),  Korniaktowie Płd. – koszt  zadania  
45 575 zł.

7. Remonty w domach kultury –   w Korniaktowie Płn. wykonano 
remont  kuchni,  w  Korniaktowie  Płd.  zrealizowano  generalny 
remont  kuchni  i  świetlicy,  w  Dębinie  rozpoczęto  wymianę 
zniszczonej  podłogi  na  parkiet  tj.  wykonano  nowe  posadzki  
wraz z dociepleniem. Koszt wykonanych prac to kwota 79 500  
zł.

8. Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy oraz schodów   
zewnętrznych  –wykonano  elewację  budynku,  nowe  schody 
główne  oraz  boczne  (wejście  od  magazynku  poczty),  
wybrukowano  dojścia  do  urzędu,  zainstalowano  monitoring 
zewnętrzny  oraz oświetlenie  placów zewnętrznych,  wykonano 
również  inne  drobne  prace  remontowe  niezbędne  do 
prawidłowego  funkcjonowania  budynku.  Koszt  wykonanych 
prac to kwota 181 370 zł. Budynek wyposażono w platformę dla  
niepełnosprawnych  –  likwidując  w  ten  sposób  bariery 
architektoniczne – koszt zakupu i montażu platformy to kwota 
38  550  zł.  Zrealizowane  prace  spowodowały,  że  wygląd 
budynku Urzędu Gminy oraz jego otoczenia cieszy się dużym 
zainteresowaniem i uznaniem osób odwiedzających urząd, czy  
przejeżdżających obok niego. Wszystkie te prace to realizacja  
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większego  programu  tworzenia  „Centrum  Gminy”,  o  którym 
pisaliśmy wcześniej.

9. Wykonanie  placu  rekreacji  i  zieleni   –  plac  rekreacji  obok 
Ośrodka  Zdrowia  ma  powierzchnię  20  arów.  W  ramach 
wykonywanych  prac  dokonano  wyrównania  terenu  – 
nawieziono  
1 150m3 ziemi, położono 610 m2 kostki brukowej na dróżkach,  
dokonano siewu trawników oraz nasadzeń roślin, zamontowano 
ławki.  Koszt  zadania  to  kwota  156  230  zł.  Wykonanie  tego 
zadania  to  także  realizacja  projektu  tworzenia  „Centrum 
Gminy”.

10. Dokończenie  budowy  boiska  wielofunkcyjnego    
w  Białobrzegach  –  nowoczesne  boisko  sportowe  o 
nawierzchni  poliuretanowej  z  pełnowymiarowymi  boiskami  do 
piłki  ręcznej  siatkowej,  koszykówki  oraz tenisa ziemnego jest 
jedynym tego typu obiektem w powiecie.  Zostało  oddane do  
użytku  w  maju  2007  r.
 W 2007 r. wydaliśmy na ten cel kwotę 321 367 zł, w tym środki  
pomocowe 144 797 zł.

11. Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  Dębinie  –  Księże    – 
wykonaliśmy w listopadzie oświetlenie uliczne wzdłuż odcinka 
drogi powiatowej Łańcut – Białobrzegi. Koszt 27 000zł.

Działania prospołeczne  w 2007 r.

1. Zrealizowane zostały dwa projekty finansowane ze  
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) Kurs kroju i szycia –    w ramach przeprowadzonego naboru na 
liście  uczestników  umieszczono  20  osób.  Kurs  ukończyło  19 
kobiet. Kursanci otrzymali darmowe materiały dydaktyczne oraz 
w całości pokryto koszty szkoleń, dojazdu i ubezpieczenia NNW 
uczestników  kursu.  Zrealizowanych  zostało  300  godz.  
szkoleniowych, w tym 250 godz. praktyki i 50 godz. teorii. 
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Wyroby krawieckie, które powstały w trakcie realizacji zajęć 
zostały przekazane do Domu Dziecka Nr 2 na ul.  Nizinnej  30  
w Rzeszowie. 

31maja  2007  r.  osoby  objęte  wsparciem  przystąpiły  do 
egzaminu przygotowanego przez wykonawcą kursu – Ośrodek 
Szkolenia Rzemiosła Izby Rzemieślniczej , ul. Grunwaldzka 19  
w  Rzeszowie.  Wszystkie  osoby  uzyskały  wynik  pozytywny 
egzaminu,  otrzymując  zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu 
wyuczającego w zakresie krawiectwa – kroju i szycia. Sześć pań 
przystąpiło  do  egzaminu  czeladniczego,  otrzymując  certyfikat  
honorowany  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Koszt  
kursu to kwota 82 826 zł.

b) Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E –    w 
kursie uczestnictwo otrzymało 20 osób. Prawo jazdy kat. C + E 
otrzymało  17  osób,  
1  osoba  otrzymała  prawo  jazdy  kat.  C.  Koszt  kursu  to  kwota 
170 858 zł.

2. W  ramach  Programu  Stypendialnego  „Równe 
Szanse  
w Białobrzegach” rozdano 45 stypendiów uczniom 
naszego  gimnazjum,  szkół  ponadgimnazjalnych 
oraz studentom. Wydatkowano na ten cel kwotę 47 
870  zł,  w  tym  środki  z  Fundacji  im.  Stefana 
Batorego w Warszawie 20 000 zł.

3. Dofinansowano  funkcjonowanie  drużyn  zuchów  i  
harcerzy,  ich  bieżące  funkcjonowanie  oraz 
wypoczynek  wakacyjny  kwotą  ok.  
11 000 zł.

4. W  Gminnym  Punkcie  Informacyjnym  udzielamy 
bezpłatnych porad i informacji dla przedsiębiorców 
oraz  osób  zainteresowanych  rozpoczęciem 
działalności  gospodarczej.  Można tu uzyskać nie 
tylko informacje jak założyć firmę, ale także jakie  
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fundusze  pomocowe  są  dostępne  dla 
przedsiębiorców.  Informacje  można  uzyskać  w 
Urzędzie  Gminy  w  pok.  Nr  10  w  czasie  pracy 
urzędu  tj.  od poniedziałku  do  piątku  w godz.  od 
7.30 do 15.30.

Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.

1. Podatki  od nieruchomości  wzrosły  o 2,2 % czyli  o poziom 
inflacji określony przez Ministra Finansów w odniesieniu do 
zobowiązań podatkowych. 

2. Podatek rolny na dany rok uzależniony jest od średniej ceny 
żyta  za  pierwsze  trzy  kwartały  2007r.,  którą  to  wartość  
określa  GUS  
w  oparciu  o  dane  z  rynku  zbóż.  Zgodnie  z  zapisami  
ustawowymi podatek rolny dla rolników wynosi wartość 2,5  
kwintala  żyta  od  
1 ha, zaś dla właścicieli gruntów o powierzchni do 1 ha (czyli  
nie rolników), wynosi wartość 5 kwintali żyta od 1 ha. Cenę 
1  kwintala  żyta  do  obliczenia  podatku  rolnego  na 2008 r.  
GUS określił na kwotę 58,29 zł.  Biorąc pod uwagę średnią  
cenę  żyta  
z ostatnich trzech kwartałów określoną przez GUS podatek  
rolny powinien wynosić odpowiednio:

a) Właściciele  gruntów  powyżej  1  ha  (w  rozumieniu  ustawy 
rolnicy) – 145,73 zł

b) Właściciele  gruntów  do  1  ha  (w  rozumieniu  ustawy  nie 
rolnicy) 291,45 zł

Rada  Gminy  mając  na  względzie  bardzo  duży  wzrost  
podatku  rolnego,  skorzystała  ze  swych  ustawowych  uprawnień  
i dokonała obniżki podatku rolnego odpowiednio:

a) Gospodarstwa rolne (powyżej 1 ha) – 125,00 zł/ha
b) Grunty pozostałe – 250,00 zł/ha.

Taka obniżka podatku rolnego spowoduje, że wpływy z tego 
tytułu do budżetu gminy w 2008 r. będą znacząco mniejsze bo o ok.  

7



100 tys., a to z kolei spowoduje, że subwencja wyrównawcza dla 
naszej gminy na 2010 r. będzie także pomniejszona o 100 tys. zł,  
czyli w sumie będzie to zmniejszenie budżetu gminy w latach 2008 
– 2010 o ok. 200 tys. zł.  Wynika to z tego, że jak kilka lat temu 
informowaliśmy Państwa, każda obniżka czy umorzenie podatków 
lokalnych powoduje, że Ministerstwo Finansów o tyle samo obniża  
nam subwencję – w ten sposób gmina traci dochody z tego tytułu 
podwójnie. Pamiętajmy pisząc o tym wnioski o umorzenia podatków 
tym bardziej, że niektórzy piszą je tak jakby z przyzwyczajenia lub 
na zasadzie, że może uda się, gdyż ich sytuacja materialna nie jest  
zła. 

Od  czasu  wejścia  Polski  do  Unii  Europejskiej  rolnicy 
otrzymują  w  każdym  roku  dopłaty  bezpośrednie.  Wg  danych  
z 2006 r. nasi rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie w wysokości  
ok. 1 100 000 zł, zaś wpływy z podatku rolnego do budżetu gminy 
także w 2006 r. wyniosły 327 000 zł.

W związku ze znaczącą obniżką podatku rolnego na 2008 r.  
umorzenia podatków w tym roku będą bardzo rzadkie i wynikać one 
mogą wyłącznie ze zdarzeń losowych, mających wpływ na sytuację 
materialną podatnika. Przy tej okazji pragnę zwrócić uwagę na fakt,  
że  w  mojej  ocenie  dochody  z  naszych  podatków  lokalnych  są  
dobrze  inwestowane,  nie  są  marnotrawione,  czy  przejadane.  
Poprzez tę daninę podatkową wszyscy w jakiś sposób dokładamy 
się do dobra wspólnego jakim jest nasza gmina, do jej rozwoju. 

3. Podatki od  środków transportowych nie podnoszone były już  
dwa  kolejne  lata.  W  2008r.  wzrosną  one  podobnie  jak  
podatki  od  nieruchomości  o  2,2%,  czyli  o  inflację.  
Jednocześnie  od  stycznia  2008  r.  ustawowo  zwolnione  z  
tego podatku będą samochody do 3,5 t. Budżet gminy straci  
z tego tytułu ok. 12 tys. zł.

4. Po 4 latach nie podnoszenia cen śmieci nie da się uniknąć  
podwyżki w tym roku. Związane jest to przede wszystkim z  
tym, że drastycznie podniesione zostały od 1 stycznia 2008 r  
opłaty  dla  firm  odbierających  śmiecie  za  składowanie 
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odpadów na  wysypiskach  śmieci  –  (cena  za  składowanie 
wzrosła  5  –  krotnie  czyli  500%).  Zdaniem  rządu  ma  to  
zachęcić  a  raczej  zmusić,  wszystkich  do  segregacji  
odpadów.  Stąd  też  podobnie  jak  w  całej  Polsce,  także  
w  naszej  gminie  podwyżka  opłat  (dotychczas  jednych  z  
najniższych  w  regionie)  musi  być  dość  znacząca.  Koszt  
wywozu jednego kubła śmieci, który dotychczas wynosił 7 zł  
brutto, będzie od 1 stycznia 2008 r. wynosił 11zł brutto.

Zamierzenia inwestycyjne na 2008 r. 

1. Kanalizacja   –  jest  to  kontynuacja  inwestycji  z  poprzedniego  
roku pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Białobrzegi  pr.  Korniaktów Płd.,  Budy Łańcuckie  pr.”  z  terminem 
zakończenia  na 30 czerwca 2008r. 

W  2008  r.  wydamy  na  ten  cel  1  116 000  zł.  Inwestycja 
współfinansowana jest ze  środków Unii Europejskiej w wysokości  
60% kosztów. Po jej zakończeniu cała prawobrzeżna część gminy 
zostanie skanalizowana. W związku z włączeniem kolejnego etapu 
kanalizacji  do eksploatacji  zgodnie z  podpisanym porozumieniem 
musimy wnieść 1 – razową opłatę za zrzut ścieków do Oczyszczalni  
Ścieków w Woli Dalszej na rzecz jej właściciela czyli Miasta Łańcut  
w wysokości ok. 220 000 zł.

2. Remonty  dróg    –  zgodnie  z  przyjętym  przez  Radę  Gminy  
planem remontu dróg gminnych poprzez ich asfaltowanie na lata 
2006  –  2010  w  2008  r.  nowa  nawierzchnia  asfaltowa  położona 
zostanie  na  drodze  „Białobrzegi  Górne”  w  Białobrzegach  (pr.)  
o długości ok. 3,2 km łączącej wsie Białobrzegi pr. i Dębina.

Oprócz tego jak co roku przeznaczamy środki do dyspozycji  
Rad Sołeckich,  na zakup kamienia,  arszy  i  inne drobne remonty 
dróg, oraz środki na odśnieżanie i koszenie poboczy. Ogólnie na  
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zadania  związane  z  utrzymaniem  dróg  gminnych  zamierzamy  
w 2008 r. wydać kwotę 1 220 000 zł.

3. Wykonanie projektu budowy mostu żelbetowego na rzece   
Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie – kwota 125 tys. zł – 
jest  to  dofinansowanie  na  rzecz  Powiatu  Łańcuckiego,  który  jest 
zarządcą istniejącego drewnianego mostu.

4. Wykonanie  elewacji  wraz  z  dociepleniem  Szkoły   
Podstawowej  Nr  1  w  Białobrzegach  i  Szkoły  Podstawowej  
Nr 2 w Budach Łańcuckich – kwota 300 000 zł.

5. Remont  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Korniaktowie  Płn  .-  
zakres  prac  obejmie  remont  sanitariatów,  wykonanie  posadzek  
wraz  z  dociepleniem,  położenie  wykładzin  oraz  inne  prace 
remontowe – przewidywany koszt 140 000 zł.

6. Modernizacja  i  rozbudowa  centrum  kulturalnego    
w  Białobrzegach –  w ramach  tego  zadania  wykonana  zostanie  
elewacja  budynku  oraz  wybudowany  zostanie  obok  budynku 
GOKiCz obiekt imprez plenerowych wraz z brukowaniem placu dla 
widowni. Koszt tych prac to kwota 304 445 zł. Na powyższe zadanie 
pozyskaliśmy  środki  Unii    Europejskiej  w  wysokości  243 556  zł  
(80% kosztów), zaś reszta czyli 60 889 zł (20% kosztów) pochodzić  
będzie z budżetu gminy.

7. Remont  Ośrodka  Zdrowia  w  Białobrzegach  i  wykonanie   
elewacji  budynku –celem  remontu  jest  adaptacja  pomieszczeń  
byłych mieszkań na piętrze budynku na gabinety rehabilitacji oraz 
gabinety lekarskie. Realizacja tego zadania wymaga dość dużych  
nakładów  finansowych,  ale  jesteśmy  przekonani,  że  dostęp  do 
usług  rehabilitacyjnych  jest  na  terenie  naszej  gminy  bardzo  
potrzebny.  Chcielibyśmy   aby  gabinet  rehabilitacji  rozpoczął  
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działalność  
w I półroczu tego roku. W ramach tego zadania wykonamy także  
generalny remont  gabinetów lekarskich oraz innych pomieszczeń  
na  parterze  budynku.  Ogólnie  na  ten  cel  przeznaczymy  kwotę  
480 000  zł.  W  związku  z  tym,  że  gabinety  rehabilitacyjne  będą 
znajdowały się na piętrze niezbędny jest zakup i montaż windy –  
przewidywany  koszt  urządzenia  wraz  z  montażem  to  kwota  ok.  
70 000 zł.

8. Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  Białobrzegach   – 
kontynuujemy nasz program budowy nowych punktów świetlnych  
w  ciągach  głównych  dróg  powiatowych.  Przewidywany  koszt  
zadania 90 000 zł.

9. Dokończenie remontu Domu Kultury w Dębinie oraz remont   
Biblioteki  w  Budach  Łańcuckich  (lewa)  –  kwota  60  000  zł – 
zakres prac obejmie położenie parkietu na Sali  w Domu Kultury  
w  Dębinie  oraz  położenie  wykładzin  i  malowanie  pomieszczeń  
w Bibliotece w Budach Łańcuckich (lewa).

10.Dokończenie  prac  projektowych  kanalizacji  lewobrzeżnej   
części  gminy –  w  2008r.  przeznaczamy  na  ten  cel  kwotę  ok.  
295 000 zł.

Planowane działania prospołeczne

1. Realizowana  będzie  5  edycja  Programu  „Równe  Szanse  
w  Białobrzegach”,  w  ramach  którego  stypendiami  
nagrodzimy  najlepszych  uczniów  naszego  gimnazjum  (20 
osób),  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  (5  osób)  oraz 
studentów (5 osób). Wydamy na ten cel  kwotę ok. 48 000 zł.

2. Dofinansujemy  bieżącą  działalność  zuchów  i  harcerzy  z  
naszych szkół podstawowych orz ich wypoczynek wakacyjny 
kwotą ok. 11 000 zł.
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3. Dofinansujemy  drużynę  siatkówki  Uczniowskiego  Klubu 
Sportowego  Funkcjonującego  przy  Publicznym  Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Białobrzegach kwotą 6 300 zł.

Gminny Program Utylizacji Azbestu

Realizując  „Główne  kierunki  działania  samorządu  na 
kadencję 2006 – 2010” przedstawione w Biuletynie Informacyjnym 
Nr  1/2007  w  ramach  Programu  „Czysta  Gmina  Białobrzegi”  
postanowiliśmy uruchomić w 2008 roku „Gminny Program Utylizacji  
Azbestu”.  W ramach tego programu z budżetu gminy finansować 
będziemy  odbiór  oraz  transport  azbestu  z  danego  miejsca 
składowania na terenie gminy, a także koszt  jego utylizacji  przez 
wyspecjalizowaną  w  tym  zakresie  firmę,  posiadającą  stosowne 
zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. 

W 2008 r. przeznaczamy na ten cel z budżetu gminy kwotę  
15 000 zł.

Od  momentu  dostarczenia  do  Państwa  tego  Biuletynu 
będziemy prowadzić zapisy na odbiór azbestu od mieszkańców – 
zapisujący powinien określić przewidywaną powierzchnię azbestu  
do utylizacji. Zapisy przyjmowane będą w pokoju nr 1  osobiście lub 
telefonicznie  przez  pana  Łukasza  Łuszczko.  Ze  względu  na  
ograniczoną ilość środków finansowych oraz brak wiedzy z naszej  
strony  o  ilości  azbestu  do  utylizacji  na  terenie  gminy,  odbiór  
i  utylizacja  azbestu  obejmie  osoby  wg  kolejności  zgłoszeń  do 
momentu  wyczerpania  się  środków  finansowych  określonych  
w budżecie gminy na 2008 r.

Pozostałe zapisy realizowane będą sukcesywnie, także wg 
kolejności zgłoszeń w 2009 r. i ewentualnie w 2010 r., jeżeli będzie  
taka potrzeba.

Pragnę  podkreślić,  że  utylizacja  azbestu  jest  drogim 
przedsięwzięciem,  nie  wspomaganym niestety,  mimo zapowiedzi,
 z budżetu państwa. Polska zobowiązała się w porozumieniach z 
Unią Europejską do całkowitej likwidacji azbestu w naszym kraju do 

2030  r.  Jest  to  odległy  termin,  więc  zgodnie  z  „polską  tradycją”  
najprawdopodobniej zostanie to przez nasze Państwo odłożone na 
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ostatni moment. My postanowiliśmy nie czekać na rząd i podjęliśmy 
już działania w tym zakresie.

Sprawy różne

1. Przypominamy,  że  zgodnie  z  ustawą o  utrzymaniu  czystości  
i porządku w gminach, obowiązek odśnieżania chodników ciąży na 
właścicielach sąsiednich posesji.

Szanowni Państwo!

Na początku Nowego Roku w imieniu władz samorządowych  
życzę  wszystkim naszym mieszkańcom, aby ten rok był  dla Was 
pełen  zdrowia  oraz  pomyślności  w  podejmowanych  działaniach. 
Niech Wam i Waszym Rodzinom towarzyszy  przez wszystkie dni 
tego  Nowego  Roku  wzajemna  życzliwość,  troska  i  szacunek 
względem siebie.

Oby omijały Was troski i zmartwienia.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy

Franciszek Masłoń

Biuletyn informacyjny redaguje
Wójt Gminy – Franciszek Masłoń
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