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Główne zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2019 r.
1. Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy –

w czerwcu
zakończymy
budowę
oświetlenia
ulicznego
następujących dróg: „Ćwierci” (Budy Łańcuckie lewe), „Jawornik”
i „Zakrzacze” (Wola Dalsza), „Droga przez wieś” (Korniaktów
Północny). Koszt prac to kwota 170 789 zł. Po zakończeniu prac
rozpoczną się procedury związane z włączeniem oświetlenia, co
niestety wymaga dość dużo czasu.
2. Przebudowa i rozbudowa istniejącego Domu Kultury
w Korniaktowie Południowym o budynek garażu dla potrzeb
OSP w Korniaktowie Południowym – w ramach tego zadania
OSP w Korniaktowie Południowym otrzyma nowy budynek remizy
strażackiej, który zastąpi dotychczasowy garaż-blaszak. Nowy
obiekt zostanie dobudowany do istniejącego Domu Kultury. Dzięki
tej inwestycji radykalnie poprawią się warunki funkcjonowania tej
jednostki. Koszt zadania to kwota 219 682 zł.
3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wydzielonej
części mieszkalnej na cele szkolne w istniejącym budynku
Szkoły Podstawowej w Woli Dalszej – w efekcie reformy ustroju
szkolnego w szkole zabrakło pomieszczenia na jedną klasę, stąd
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też decyzja o zaadoptowaniu nieużytkowanego mieszkania na cele
szkolne. Prace te zostały wykonane. Koszt zrealizowanych robót to
kwota 151 105,89 zł.
4. Remont strażnicy OSP w Białobrzegach – obiekt wymaga
generalnego remontu dostosowującego go do współczesnych
standardów. Przewidywany koszt to kwota 183 000 zł.
5. Remont
nawierzchni
drogi
„Pod
Wisłok”
w Białobrzegach (lewa) – kwota 250 000 zł. Zadanie będzie
realizowane wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania,
o które się ubiegamy.
6. Remont pomieszczeń Przedszkola w Woli Dalszej wraz
z zakupem wyposażenia. Prace mają na celu podniesienie
standardu usług przedszkolnych. Przewidywany koszt to kwota
160 000 zł.
7. Remont urządzeń Skateparku na terenie GOSiR
w Białobrzegach. Urządzenia, które mają już ok. 10 lat wymagają
remontu, gdyż nastąpiło ich naturalne zużycie. Koszt prac to kwota
30 000 zł.
8. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Budy
Łańcuckie (lewa). Używany obecnie przez jednostkę samochód
strażacki jest bardzo wyeksploatowany. Kierując się potrzebami
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz troską o zapewnienie
właściwych warunków służby strażaków ochotników podjęto decyzję
o zakupie nowego samochodu pożarniczego. Koszt zakupu nowego
samochodu pożarniczego typu średni to kwota ok. 800 000 zł. Z
budżetu gminy planujemy wydać na ten cel kwotę 450 000 zł.
Brakującą kwotę 350 000 zł planujemy pozyskać z funduszy
pomocowych.
9. Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Białobrzegach – używany przez ZGK samochód
jest bardzo wyeksploatowany. W związku z powyższym chcąc
zabezpieczyć potrzeby obsługi bardzo rozbudowanej sieci wod-kan
oraz w trosce o warunki pracy pracowników ZGK podjęto decyzję o
zakupie nowego samochodu dostawczego. Koszt zakupu to kwota
148 384 zł.
10. Budowa sieci kanalizacyjnej w Białobrzegach (Baranie
Miasto) – uzbrojenia techniczne kolejnych terenów w części już
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zainwestowanych w miejscowości Białobrzegi (pr.). Koszt to kwota
200 000 zł.
Działania prospołeczne w 2019 r.
1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach
w 2019 r. będzie realizował następujące projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej i budżetu gminy:
1) Projekt pn. “Naturalnie EkoKreatywni” - realizacja projektu
obejmuje swoją
tematyką
przedsięwzięcia
ze
sfery
projektowania
i aranżacji ogrodów, kulinariów, florystyki oraz
witrażu. Okres realizacji: kwiecień –grudzień 2019 r. Projekt
składa się z 4 modułów:
a) Warsztaty projektowania i aranżacji ogrodów (termin
realizacji: kwiecień – czerwiec 2019 r.). Warsztaty będą
realizowane w dwóch miejscach – Domu Kultury w Woli
Dalszej oraz Domu Kultury w Budach Łańcuckich Lewa
Strona. Zajęcia rozpoczęły się 2 kwietnia;
b) Warsztaty florystyczne
(termin realizacji:
wrzesieńpaździernik 2019 r.). Warsztaty odbywać się będą
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach
oraz Domu Kultury w Budach Łańcuckich Lewa Strona;
c) Warsztaty witrażu (termin realizacji: październik- listopad
2019 r.). Warsztaty odbywać się będą w Gminnym Ośrodku
Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach;
d) Warsztaty kulinarne (termin realizacji: październik –grudzień
2019 r.). Warsztaty odbywać się będą w Domu Kultury
w Woli Dalszej, Białobrzegach Lewa Strona oraz Budach
Łańcuckich Lewa Strona.
2) Projekt
pn. „Muzyczna scheda Ziemi Łańcuckiej –
zachowanie lokalnego dziedzictwa” - realizacja projektu
obejmuje zakup instrumentów i strojów dla zespołów
działających na obszarze Gminy Białobrzegi, w szczególności
Białobrzeskiej Orkiestry Dętej i Zespołu Pieśni i Tańca „Wisłok”.
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3) Podczas ferii zimowych zrealizowane były zajęcia dla dzieci
i młodzieży szkolnej finansowane ze środków budżetu gminy.
W zajęciach, które realizowane były przez okres 10 dni
wzięło udział 230 dzieci. Wysoka frekwencja na zajęciach,
zwłaszcza w Białobrzegach oraz opinie i wypowiedzi dzieci
świadczą o tym, że proponowane formy spędzania czasu
były ciekawe.
4) Planowane są także zajęcia dla dzieci podczas części
wakacji. Będą one także finansowane z budżetu gminy.
5) Kontynuujemy zajęcia muzyczne - nauka gry na
instrumentach, w których uczestniczy 67 dzieci. Zajęcia te są
dofinansowane z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów.
Zajęcia te także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
6) Od marca do końca maja zrealizujemy projekt ”Woda zdrowia
doda” współfinansowany w 50% przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, pozostałe środki pokrywa budżet gminy.
W ramach tego projektu 73 uczniów kl. III naszych szkół
podstawowych jeździ raz w tygodniu na basen do Leżajska
aby nauczyć się pływać. Projekt jest bezpłatny dla rodziców.
7) Od września 2019 r. wprowadzimy zajęcia logopedyczne
w naszych przedszkolach finansowane z budżetu gminy.
8) Dofinansowujemy działalność zuchów i harcerzy – powstała
nowa drużyna harcerska w Szkole Podstawowej w Woli
Dalszej. W tym roku dofinansujemy wyjazd harcerzy na obóz
nad morze.
9) Kontynuujemy działalność dwóch świetlic środowiskowych
w Domach Kultury w Woli Dalszej i Budach Łańcuckich (l.).
W ramach pracy tych świetlic realizowane są różnorodne
zajęcia takie jak m. in.: zajęcia profilaktyczne i prozdrowotne,
w
tym:
zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia
socjoterapeutyczne,
zajęcia
logopedyczne,
zajęcia
edukacyjne prowadzone przez wychowawców w grupach
obejmujące tematykę: papieroplastyka, zabawy z gliną, masą
solną, piaskiem kinetycznym, wykorzystywanie surowców
naturalnych, obrazki tematyczne, okolicznościowe itp.) dla
dzieci ze szkół podstawowych. Koszty funkcjonowania
świetlic w części pokrywane są ze środków Unii Europejskiej
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w ramach realizowanego przez GOPS w Białobrzegach
projektu pod nazwą „Będzie się działo!”
Podatki i opłaty lokalne
1) Podatki od nieruchomości oraz od środków transportowych
nie zostały podniesione.
2) Cena wody wzrosła o 2 gr za 1m3 i wynosi 2,72 zł, zaś cena
ścieków wzrosła o 20 gr i wynosi 4,80 zł.
3) Dopłata do ścieków z budżetu gminy wyniesie w tym roku
kwotę 637 373 zł.
4) Cena śmieci jest omówiona poniżej.
Gospodarka odpadami na terenie gminy
Koniec ubiegłego roku zaskoczył nas wszystkich bardzo
wysokimi cenami uzyskiwanymi przez gminy w organizowanych
przetargach na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy były bardzo wysokie podwyżki
opłat za wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców na terenie
całej Polski. Także u nas ceny wzrosły o 100 %. Ta sytuacja stała
się
powodem
napięć
społecznych
związanych
głównie
z utrzymaniem dotychczasowej metody poboru opłaty od
gospodarstwa domowego. Mieszkańcy gospodarstw 1-no i 2osobowych uważali, że system jest dla nich krzywdzący w stosunku
do rodzin wieloosobowych. W związku z powyższym dokonaliśmy
wspólnie z sołtysami analizy poszczególnych sołectw pod kątem
liczby gospodarstw 1-no i 2 –osobowych. Okazało się, że stanowią
one ok. 24% ogólnej liczby gospodarstw domowych. Mając to na
względzie oraz fakt, że w tych gospodarstwach mieszkają
najczęściej ludzie starsi Rada Gminy w dniu 29 marca przyjęła
pakiet 3 uchwał, które zmieniają metodę poboru opłat, stawkę oraz
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Od 1 maja tego roku opłaty za wywóz odpadów będą
naliczane od osoby. Rada Gminy ustaliła stawkę opłat na 10 zł na
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miesiąc od 1 osoby. Jednocześnie określiła, że stawka od 5 osób
i więcej jest taka sama. Celem tego zapisu była ochrona rodzin
wieloosobowych przed radykalnym wzrostem cen wywozu
odpadów, w związku ze zmianą metody naliczania opłat. Inaczej
mówiąc wprowadziliśmy taki zapis aby zmiana, która jest bardzo
korzystna dla gospodarstw 1-no i 2-osobowych nie stała się
powodem niezadowolenia społecznego większości, która nie
kwestionowała dotychczasowej metody naliczania opłat. Przyjęte
rozwiązanie, w naszej ocenie, pozwala znaleźć w tej sytuacji złoty
środek, chociaż mamy świadomość, że nie da się wszystkich
zadowolić. Jak już wiele razy mówiłem, tu nie ma idealnych
rozwiązań. Zarówno przyjęta metoda, jak i stawki są porównywalne
do najczęściej stosowanych w najbliższej okolicy. Powinniśmy
jednak zdawać sobie sprawę, że przyjęte od 1 maja rozwiązania
obłożone są dużym ryzykiem powstania „dziury” w finasowaniu
systemu zbiórki odpadów, gdyż kalkulacja kosztów została zrobiona
w oparciu o liczbę zameldowanych na terenie naszej gminy
mieszkańców, zaś opłaty zgodnie z przepisami prawnymi pobierane
są od liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość. Tych danych
nie mamy, tak więc dopiero po złożonych w maju deklaracjach
okaże się na ile nasza kalkulacja jest właściwa. System, który
wprowadziliśmy, jak pokazują doświadczenia wielu samorządów,
jest „dziurawy”- często w wyniku złożonych deklaracji, okazuje się,
że na terenie gminy „ubywa” nawet 20% mieszkańców.
Jednocześnie bardzo trudno jest w trybie administracyjnym
sprawdzić prawdziwość złożonych deklaracji. W rozmowach, które
prowadziliśmy z osobami negującymi dotychczasowy, bardzo
szczelny system poboru opłat, podawano argument, że metoda
naliczania opłat od osoby jest bardziej sprawiedliwa, i że należy
zaufać ludziom w kontekście danych składanych w deklaracjach.
Co do sprawiedliwości, to po raz kolejny twierdzę, że żadna
z 4 obecnie obowiązujących metod nie jest do końca sprawiedliwa,
zaś co do potrzeby zaufania, czas pokaże czy postąpiliśmy
słusznie.
Po kilku miesiącach funkcjonowania nowych rozwiązań przekażemy
Państwu dokładną informację co do ich skutków finansowych. Jeżeli
okaże się, że będzie „dziura” w finansowaniu systemu, to przejdzie
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ona w koszty systemu przyszłego roku, bo takie są rozwiązania
prawne – system musi się finansować z opłat mieszkańców i na
dzień dzisiejszy gminie nie wolno do niego dopłacać.
Konsekwencją zmiany metody pobierania opłat jest potrzeba
złożenia przez każdego właściciela nieruchomości nowej deklaracji.
Aby usprawnić system składania tych deklaracji zorganizujemy
dyżury pracownika Urzędu Gminy w poszczególnych Domach
Kultury we wszystkich miejscowościach. Ogłoszenia o terminach
składania deklaracji znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej, na tablicach ogłoszeń. Po zebraniu ok. 2100
deklaracji, co planujemy zrealizować w maju, do każdego musimy
dostarczyć informację o wysokości opłaty. Tak więc cała operacja
zmiany systemu to nie jest proste przedsięwzięcie.
Reasumując III rata, płatna do 15 czerwca, czyli za miesiące maj
i czerwiec, będzie już naliczona wg. nowych zasad, zaś ratę
II płatną do 15 kwietnia należało zapłacić wg. starych stawek.
W mojej ocenie ten rok to dopiero początek problemów
z gospodarką śmieciową w całym kraju i bez zmian ustawowych
będziemy z roku na rok płacić coraz więcej za śmiecie.
Potrzeba też szerokiego frontu oddziaływań na zachowania nas
konsumentów, abyśmy zrozumieli, że nie możemy produkować
coraz więcej śmieci, oczekując, że przysłowiowy „ktoś coś z tym
zrobi” i najlepiej, żeby to nas niewiele kosztowało. Rzeczywistość
jest taka, że produkujemy co roku prawie drugie tyle śmieci, stąd też
pilna potrzeba naszego większego zaangażowania w zmianę
naszych nawyków dotyczących gospodarki odpadami w zakresie m.
in. zakupów oraz właściwej segregacji śmieci.
Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą przeprowadzimy w tym
roku ok. 240 kontroli – podczas pierwszej z nich, wykonawca
skontrolował 28 gospodarstw – żadne z nich nie dokonywało
właściwej selekcji śmieci. Wysyłamy do tych gospodarstw
pouczenia, prośby o właściwą selekcję, na razie nie naliczamy
podwójnych opłat.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że ilość śmieci,
zwłaszcza niesegregowanych, którą wyprodukujemy w tym roku,
jest przez nas podawana w przetargu na wywóz odpadów na
kolejny rok i m. in. na tej podstawie wykonawcy określają cenę
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usługi. Tak więc, jeżeli będziemy z roku na rok wytwarzać więcej
śmieci, to niestety będziemy musieli za ich wywóz więcej zapłacić.
Ochrona środowiska wokół nas to już nie moda, ale jeden z naszych
podstawowych obowiązków obywatelskich – nasze zachowania
w tym zakresie są miarą naszej kultury, troski o drugiego człowieka,
o jego zdrowie – starajmy się wszyscy o tym pamiętać w życiu
codziennym!
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