
Nr 1/2020

Biuletyn Informacyjny Gminy Białobrzegi

Z życia gminy

 1 

 
 

 Z życia gminy 
      Nr 1/2020 
 Biuletyn Informacyjny Gminy Białobrzegi 

  
 

 
 
 
W tym numerze : 
  str. 
- Organizacja i finansowanie szkół podstawowych w gminie 1 - 5  

- Inwestycje i remonty zrealizowane w 2019 r. 5 - 7 

- Działania prospołeczne w 2019 r.  7 - 8     

- Realizacja projektu „Projekt na miarę”  8  

-  Gospodarka odpadami 9 - 10 

- Podatki i opłaty lokalne 10 - 11 

-  Sprawy różne 11 - 12 

 
 
 
Organizacja i finansowanie szkół podstawowych w gminie - reforma 
ustroju szkolnego wprowadzająca 8-klasowe szkoły podstawowe 
i likwidująca gimnazja, w przypadku naszej gminy stała się jednym 
z głównych powodów radykalnego wzrostu kosztów utrzymania naszych 
szkół. Główną przyczyną tego stanu rzeczy, jest fakt, że obecne klasy VII i 
VIII tworzą w naszych 6 szkołach podstawowych 14 oddziałów (klas), zaś 
w przypadku, gdyby ci sami uczniowie uczęszczali do gimnazjum 
tworzyliby 7 oddziałów (klas). Efektem tego stanu rzeczy jest fakt, że 
w naszych szkołach podstawowych po reformie liczba nauczycieli wzrosła 
o 11,46 etatu, przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń nauczycieli 
i zmniejszeniu liczby uczniów o 101. Obrazują to poniższe tabele tj. tabela 
nr 1 i 2: 
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Tabela Nr 1 
 

Nazwa 
szkoły 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2019/2020 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 

uczniów 
na 

oddział 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 

uczniów 
na 

oddział 
Szkoła 

Podstawowa 
Nr 1 

Białobrzegi 

43 4 10,75 64 7 9,14 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 1 Budy 
Łańcuckie 

78 5 15,60 102 8 12,75 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 2 Budy 
Łańcuckie 

56 4 14,00 84 7 12,00 

Szkoła 
Filialna   

Korniaktowie 
Południowym 

17 1,5 11,33 9 2 4,50 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 2 
Korniaktów 
Północny 

60 3,5 17,14 66 7 9,43 

Szkoła 
Podstawowa            
w Zespole 

Szkół                
w 

Białobrzegach 

217 11 19,73 287 14 20,50 

Szkoła 
Podstawowa            
w Zespole 

Szkół                
w Woli 
Dalszej 

80 6 13,33 83 8 10,37 

Publiczne 
Gimnazjum w 
Białobrzegach 

245 11 22,27 - - - 

RAZEM 
średnia 

w gminie 
796 46 17,30 695 53 13,11 
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Tabela Nr 2 
 
 

Nazwa szkoły Liczba etatów nauczycieli Różnica 
(3 – 4) 

 2016/2017 2019/2020  
 

1 2 3 4 
Szkoła 

Podstawowa Nr 1 
Białobrzegi 

6,54 11,10 + 4,56 

Szkoła 
Podstawowa Nr 1 
Budy Łańcuckie 

8,50 11,71 + 3,21 

Szkoła 
Podstawowa Nr 2 
Budy Łańcuckie 

10,25 14,92 + 4,67 

Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

Korniaktów 
Północny 

6,00 13,70 + 7,70 

Szkoła 
Podstawowa            

w Zespole Szkół                
w Białobrzegach 

20,62 30,79 + 10,17 

Szkoła 
Podstawowa            

w Zespole Szkół                
w Woli Dalszej 

8,89 12,32 + 3,43 

Publiczne 
Gimnazjum 
Białobrzegi 

22,28 - - 22,28 

RAZEM 83,08 94,54 + 11,46 

 
Do obliczenia wysokości subwencji oświatowej otrzymywanej 

przez samorządy z budżetu państwa na utrzymanie szkół brana jest pod 
uwagę średnia liczba uczniów w oddziale (klasie), która określana jest na 
18 uczniów. 

Jak pokazuje  Tabela Nr 1, w roku szkolnym 2016/2017, kiedy 
ostatni rok funkcjonowało 3-klasowe gimnazjum, średnia liczba uczniów 
na jeden oddział w naszej gminie wynosiła 17,30 ucznia, a więc była 
bliska średniej branej przy wyliczaniu wysokości subwencji oświatowej, 
zaś po likwidacji gimnazjum czyli w tym roku szkolnym wynosi już tylko 
13,11 ucznia na 1 oddział (klasę). Mamy bardzo mało liczne klasy, 
w większości naszych 8-klasowych szkół i jedną szkołę 3 – klasową 
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w Korniaktowie Płd., w której w tym roku szkolnym uczy się 9 uczniów 
w 3 klasach (I – 2 uczniów, II – 5 uczniów, III – 2 uczniów). Jednocześnie 
zmieniono przepisy  dotyczące łączenia mało licznych klas. W tej chwili 
nie można łączyć klas I i klas VIII, zaś w pozostałych klasach przedmioty 
ogólnokształcące (tj. wszystkie z wyjątkiem plastyki, muzyki, wf) można 
łączyć tylko na połowie godzin przypadających na dany przedmiot. To 
powoduje, że uczymy np. 2 dzieci  w I klasie w jednej ze szkół, czy po 
kilkoro uczniów w klasach w innych szkołach. To także radykalnie 
podniosło koszty funkcjonowania naszych szkół. Poprzednio 
dokonywaliśmy pełnego łączenia i bynajmniej nie mieliśmy gorszych 
wyników egzaminów na koniec cyklu kształcenia. 

Jednocześnie podwyżka płacy minimalnej do 2600 zł oraz brak 
możliwości wliczenia dodatku stażowego do płacy minimalnej od 
1 stycznia 2020 r. spowodowało w naszych placówkach edukacyjnych 
wzrost płac dla pracowników obsługi średnio o ok. 23% tj. o kwotę ok.563 
zł na 1 etat, czyli w sumie o ok. 219 000 zł. 

Zgodnie z przyjętym budżetem na 2020 r. utrzymanie naszych 
szkół podstawowych będzie kosztować 9 258 631 zł. Wydatki te obejmują 
wyłącznie koszty płac nauczycieli i obsługi oraz środki na bieżące 
utrzymanie (energia, woda , ścieki itp.) nie ma tutaj wydatków na remonty 
czy inwestycje. Płace nauczycieli stanowią koło 85 % kosztów 
funkcjonowania szkół. 

Wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok to kwota 8 137 327 
zł, z czego część subwencji w kwocie ok. 505 267 zł  przeznaczona jest 
na tzw. zerówki. Tak więc subwencja, która pozostaje wyłącznie na 
utrzymanie szkół podstawowych wynosi 7 632 060 zł. Łatwo więc policzyć, 
że do zbilansowania wydatków na utrzymanie szkół brakuje kwota 
1 626 571 zł, którą musimy dołożyć ze środków własnych z budżetu 
gminy.  

Jednocześnie wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku 
budżetowym będziemy musieli sfinansować 6% wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli od września do grudnia, co będzie skutkować kolejnym 
wydatkiem z budżetu gminy w kwocie ok. 350 000 zł.  

To ogromne środki finansowe – nigdy w ostatnim 20-leciu 
funkcjonowania samorządu nie dokładaliśmy do oświaty takich dużych 
środków finansowych. 

Wcześniej kiedy funkcjonowało jedno gimnazjum i dokonywaliśmy 
pełnego łączenia małolicznych klas wydatki na utrzymanie szkół prawie 
bilansowały się z subwencją oświatową. 
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Bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian wydatki gminy na 
utrzymanie szkół będą nadal rosnąć z roku na rok. To będzie powodować 
znaczące zmniejszenie możliwości sfinansowania wydatków na 
inwestycje, remonty oraz działania prospołeczne, a tym samym 
ograniczenie tempa rozwoju gminy. Może to także doprowadzić do braku 
możliwości zbilansowania budżetu gminy w przyszłości. 

Przy tak rozbudowanej sieci szkolnej, przy jednocześnie bardzo 
małej liczbie uczniów w większości szkół oraz ustawowych ograniczeniach 
łączenia małolicznych klas brak jest możliwości zmniejszenia kosztów 
funkcjonowania gminnej oświaty bez podjęcia trudu dokonania zmian 
w istniejącej sieci szkolnej. Proste rozwiązania w tym obszarze już się 
skończyły. 
Czy i w jakim zakresie będą wprowadzone zmiany zdecydują radni gminy 
i to nie będą bynajmniej łatwe decyzje, bo zarówno zaniechanie zmian, jak 
też decyzje o ich przeprowadzeniu będą poważne w swych skutkach. 
 
Inwestycje i remonty zrealizowane w 2019 r. 

1. Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy – jest to 
kontynuacja Programu Budowy Oświetleń ulicznych naszych dróg 
gminnych. W ramach tego zadania wybudowaliśmy 3,9 km nowego 
oświetlenia ulicznego w Woli Dalszej, Dębinie – Księże, Budach 
Łańcuckich (l.), Korniaktowie Północnym. Koszt zrealizowanych prac to 
kwota 180 473,48 zł. 

2. Budowa remizy strażackiej dla OSP w Korniaktowie 
Południowym – w miejsce dotychczasowego blaszanego garażu 
jednostka OSP w tej miejscowości otrzymała pomieszczenia, w których 
znajdują się garaż na samochód pożarniczy oraz niewielkie 
pomieszczenia pomocnicze – koszt zadania to kwota 233 492 zł. 

3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Budach 
Łańcuckich (l)  –  ramach tego zadania zakupiliśmy nowy samochód 
pożarniczy typu średniego, który zastąpił mocno wyeksploatowany 
samochód Jelcz z 1975 roku. Koszt zakupu to kwota 765 774 zł na które 
składają się: 456 000 zł – środki budżetu gminy, oraz środki pomocowe.  

4. Remont strażnicy OSP w Białobrzegach – przeprowadzony 
został generalny remont pomieszczeń garażu wraz z wymianą instalacji, 
posadzki, bram garażowych oraz innych niezbędnych prac. Koszt zadania 
to kwota 146 240 zł. 

5. Remont budynku komunalnego w Białobrzegach – 
wyremontowano pomieszczenia w budynku sąsiadującym z garażem 
OSP. Koszt wykonanych prac to kwota 88 816 zł.  
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6. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wydzielonej 
części mieszkaniowej na cele szkolne w budynku Szkoły 
Podstawowej w Woli Dalszej – dotychczasowe mieszkanie, które było 
niewykorzystane przebudowano i uzyskano dodatkową, brakującą klasę 
dla uczniów. Koszt zrealizowanych prac to kwota 151 200 zł. 

7. Remont nawierzchni drogi „Pod Wisłok”  - dwie drogi 
dojazdowe do pól zostały wykonane w technologii kamiennej. Koszt 
zrealizowanych prac to kwota 144 812,15 zł, z czego środki budżetu 
gminy to kwota 59 812,15 zł, zaś środki pozyskane z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie to kwota 
85 000 zł.  

8. Remont urządzeń skateparku – urządzenia, które używane były 
już od 8 lat wymagały napraw i wymiany niektórych elementów, tak aby 
korzystanie z nich było bezpieczne. Koszt prac to 25 215 zł.  

9. Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Białobrzegach – zakupiono nowy samochód dostawczy 
marki Volkswagen za kwotę zł 148 384 zł, który zastąpił już mocno 
wyeksploatowany samochód. 

10. Remont dróg gminnych – w tym roku załatano kilkanaście dziur 
w drogach oraz poprzez nakrapiania zamknięto powierzchniowe spękania 
dróg, zabezpieczając je przed dalszym zniszczeniem, zwłaszcza 
w okresie zimowym. Oprócz tego drogi o mniejszym znaczeniu 
remontowano kamieniem, gdzie decyzje o rodzaju kamienia i wyboru drogi 
podejmowali sołtysi. Ogólnie w ciągu roku wydaliśmy na remonty dróg 
gminnych kwotę 516 830 zł. 

11. Otwarte Strefy Aktywności – w ramach tego zadania 
wybudowaliśmy 7 siłowni zewnętrznych wraz z zielenią, chodnikami, 
ławkami we wszystkich naszych miejscowościach. Uzupełniają one ofertę 
rekreacyjną  istniejących w każdej naszej miejscowości stref rekreacji 
rodzinnej. W Woli Dalszej wybudowaliśmy oprócz siłowni zewnętrznej 
także plac zabaw. Całkowity koszt zadania to kwota 668 808 zł , z czego 
środki budżetu gminy to kwota 523 308 zł, zaś dotacja Ministerstwa 
Sportu i Turystyki to kwota 145 500 zł. Zachęcamy naszych mieszkańców 
i gości do korzystania z naszych otwartych stref aktywności, w których 
każdy na pewno znajdzie właściwą dla siebie formę ruchu.  

12.  Zakup pracowni komputerowych – zakupiliśmy 90 szt. nowych 
komputerów oraz monitorów i 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do 
wszystkich pracowni komputerowych w naszych szkołach podstawowych, 
wymieniając tym samym całe dotychczasowe wyposażenie pracowni 
komputerowych na nowe – koszt zakupu to kwota 308 000 zł. 
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Z działań remontowych, które zaplanowaliśmy na 2019 r., nie 
wykonaliśmy remontu pomieszczeń przedszkola, w Zespole Szkół w Woli 
Dalszej, gdyż na ogłoszony przetarg, nie zgłosił się żaden wykonawca. 
W związku z tym zadanie to zostało umieszczone do realizacji w budżecie 
na 2020 r. Wszystkie powyższe zadania wykonaliśmy za środki własne 
i pomocowe, nie zaciągając na te cele kredytów lub pożyczek. 
 
Działania prospołeczne w 2019 r. 
1. GOKiCz w Białobrzegach w  2019 r. zrealizował następujące projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
1) Projekt pod nazwą „Naturalnie EkoKreatywni”, na który złożyły się 
następujące warsztaty dla dorosłych: 
Warsztaty Projektowania i Aranżacji Ogrodów 
Warsztaty Florystyczne 
Warsztaty Witrażu 
Warsztaty Kulinarne 

Razem w zajęciach uczestniczyło 86 osób dorosłych. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że zajęcia te cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 
2) Projekt pod nazwą „ Muzyczna scheda Ziemi Łańcuckiej – zachowanie 
lokalnego dziedzictwa” – w ramach projektu zakupiono instrumenty dla 
Orkiestry Dętej i stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wisłok”. 
2. Podczas ferii zimowych i wakacji ze środków budżetu gminy 
zrealizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, zagospodarowując 
im w ciekawy sposób czas wolny. 
Z oferty feryjnej skorzystało 230 dzieci i młodzieży z terenu Gminy, 
natomiast wakacyjnej - 150. 
3. Kontynuowany był program nauki gry na instrumentach 
muzycznych. W zajęciach uczestniczyło 65 dzieci i młodzieży. Zajęcia te 
dofinansowane są z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów. 
4. Po raz kolejny realizowany był projekt „Woda zdrowia doda”, 
w ramach którego 73 uczniów kl. III naszych szkół podstawowych uczyło 
się pływać na basenie w Leżajsku. 50% kosztów pokrył budżet gminy, 
a pozostałe 50% stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tak 
więc dla rodziców zajęcia te były bezpłatne. 
5.  Dofinansowaliśmy bieżącą działalność naszych harcerzy 
i zuchów. Nasi harcerze byli na 2- tygodniowym obozie nad morzem, który 
także dofinansowaliśmy – w wyjeździe uczestniczyło 38 harcerzy z terenu 
całej gminy. 
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w ramach którego 73 uczniów kl. III naszych szkół podstawowych uczyło 
się pływać na basenie w Leżajsku. 50% kosztów pokrył budżet gminy, 
a pozostałe 50% stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tak 
więc dla rodziców zajęcia te były bezpłatne. 
5.  Dofinansowaliśmy bieżącą działalność naszych harcerzy 
i zuchów. Nasi harcerze byli na 2- tygodniowym obozie nad morzem, który 
także dofinansowaliśmy – w wyjeździe uczestniczyło 38 harcerzy z terenu 
całej gminy. 
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6. Kolejny rok kontynuujemy działalność naszych dwóch świetlic 
środowiskowych w Domach Kultury w Woli Dalszej i Budach Łańcuckich 
(l.). W zajęciach świetlicowych uczestniczy łącznie 35  dzieci. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. O tym projekcie 
informowaliśmy już wcześniej. 
7. Kolejny rok realizowaliśmy Program Stypendialny dla uczniów 
gimnazjum. Ze względu  na likwidację gimnazjum to ostatni rok kiedy 
fundowaliśmy stypendia dla najlepszych gimnazjalistów. Stypendia 
otrzymało 15 absolwentów naszego gimnazjum. 
 
Realizacja projektu „Projekt na miarę”  - od stycznia 2020 r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach prowadzi rekrutację do 
projektu pn. „Projekt na miarę” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług 
zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej dla  
niesamodzielnych mieszkańców Gminy Białobrzegi poprzez utworzenie i 
funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi oraz doradztwem w 
zakresie jego wykorzystania w terminie. Projekt będzie realizowany do XII 
2022 r. Ze sprzętu  będą mogli nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy 
Białobrzegi. Informacje na temat projektu i rekrutacji można pozyskać w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-
114 Białobrzegi 4, telefonicznie pod nr tel.: 17 224 03 56 lub 
elektronicznie: e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl wysokość wkładu Unii 
Europejskiej 702 419,27 zł. 

To jeden z pierwszych tego typu projektów w regionie. Dzięki 
bardzo dużym środkom pozyskanym z Unii Europejskiej i środkom 
własnym uruchamiamy wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego, do której zakupiliśmy m.in. taki 
sprzęt jak: wózki inwalidzkie, rowerki rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, 
materace i poduszki przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe, rotory, 
wanny do kąpieli w łóżku, tory do nauki chodzenia, kołnierze 
ortopedyczne, ortezy, kule, balkoniki, laski. 

Poprzez ten projekt chcemy pomóc ludziom chorym, 
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom mieszkających na terenie naszej 
gminy. 
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Gospodarka odpadami   
6 września 2019 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg 
zmian w dotychczasowych zasadach dotyczących gospodarki odpadami. 
Jedną z najważniejszych z nich, która bezpośrednio dotyczy mieszkańców 
jest wprowadzenie obowiązku zbiórki odpadów zmieszanych 
(niesegregowanych) co 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do 
października – w pozostałych miesiącach zbiórka odpadów 
niesegregowanych będzie tak jak dotychczas, czyli raz w miesiącu. Odbiór 
odpadów segregowanych będzie odbywał się  nadal raz w miesiącu przez 
cały rok. Drugą ważną zmianą jest fakt, że od 01 stycznia 2020 r. firmie 
odbierającej odpady płacimy za ilość zebranych odpadów, a nie kwotę 
ryczałtową, jak to było dotychczas.  

Informujemy, że oddzielenie zbiórki odpadów selektywnie 
zbieranych i odpadów niesegregowanych to indywidualna decyzja firmy 
zbierającej odpady. Nie było to wpisane do warunków 
w przeprowadzonym przetargu, tak więc ten fakt nie rzutuje na koszty, 
które ponoszą mieszkańcy. Do warunków przetargu wpisane był 
natomiast obowiązek zbierania odpadów niesegregowanych 2 razy 
w miesiącu w okresie od kwietnia do października i to z pewnością ma 
wpływ na koszty ponoszone przez mieszkańców. Jednakże ten obowiązek 
wynika bezpośrednio z ustawy, tak wiec na to nie mieliśmy żadnego 
wpływu.  

Cena wywozu i zagospodarowania odpadów od 1 stycznia 2020 
będzie wynosić 18 zł od osoby. Utrzymujemy zasadę, że obowiązek opłat 
dotyczy 5 osób w gospodarstwie domowym, 6 i kolejne osoby są 
zwolnione z opłat. Traktujemy takie rozwiązanie jako wsparcie dla rodzin 
wielodzietnych.  
Na podwyżkę cen wywozu odpadów miały wpływ także takie czynniki jak:  
- opłata za składowanie odpadów na składowisku, która wzrosła o ok. 
70%, 
- brak rynku odpadów segregowanych – za niemalże wszystkie odpady 
segregowane, zbierający je przedsiębiorca musi zapłacić firmie, która je 
zagospodaruje. Ogólnie jest problem z odbiorem i przetwarzaniem przez 
firmy odpadów selektywnie zbieranych, zwłaszcza z plastikiem, na który 
zamknął się rynek chiński, 
- wzrost kosztów płac ( wzrost  płacy minimalnej), energii, 
- wzrost ilości odpadów, które wytwarzamy. 
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Jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń i nawyków w zakresie 
zakupów, czyli nie zaczniemy wytwarzać mniej śmieci, to niestety z roku 
na rok będziemy za nie płacić radykalnie większe rachunki.  
Zacznijmy może od niewielkich zmian: 

1) zabierajmy ze sobą na zakupy torbę wielokrotnego użytku aby nie 
korzystać z foliowych reklamówek.  

2) ograniczmy pakowanie w sklepach owoców i warzyw w woreczki 
foliowe. 

3) kupujmy jak najwięcej produktów w opakowaniach szklanych.  
4) dobrze przemyślmy zakupy – kupujmy to co naprawdę jest 

potrzebne – unikniemy dzięki temu, z jednej strony niepotrzebnego 
wydawania pieniędzy, zaś z drugiej mniej będzie marnotrawstwa np. 
żywności oraz mniej wyprodukujemy śmieci. 

Zastosowanie tych kilku prostych zasad, nie wymagających od nas 
dużego wysiłku z pewnością zmniejszy ilość odpadów, a to ma i będzie 
miało wpływ na koszty, które ponosimy za ich odbiór i zagospodarowanie. 
 
Podatki i opłaty lokalne 

Podatki od nieruchomości wzrastają w 2020 roku o 1,8% czyli 
o wskaźnik przyjęty przez Ministra Finansów przy podnoszeniu przez 
niego górnych stawek podatków. Jest to mniej niż prognozowana inflacja. 

W naszej gminie w żadnym przypadku nie ma górnych stawek – 
nasze podatki są znacząco niższe od nich. Gdybyśmy ustalili górne stawki 
podatków od nieruchomości, to nasze dochody z tego tytułu  byłyby 
wyższe  w 2020 r.  o ok. 578 000 zł. Pragnę przypomnieć też, że od 6 lat 
nie podnosiliśmy stawek podatków od nieruchomości. 

Niestety wiele wskazuje na to, że rok 2020 może być ostatnim 
rokiem niskich podatków, z przyczyn o których piszemy na początku tego 
Biuletynu. 
1) Taryfy, w których określone są  ceny wody i ścieków od 2018 r. 
zatwierdza nie Rada Gminy, jak było wcześniej, tylko Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. Taryfy przygotowuje i przesyła do w/w instytucji 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach. Zgodnie 
z zatwierdzonymi taryfami cena wody do 15 czerwca 2020 będzie wynosić 
2,62 zł (netto) dla gospodarstw domowych oraz 2,87 zł (netto) dla 
pozostałych odbiorców (firmy, instytucje), zaś cena ścieków do 
15 czerwca 2020 będzie wynosić 5,00 zł (netto). Od 16 czerwca 2020 r. 
ceny te będą przedstawiać się następująco: woda - 2,69 zł (netto), ścieki 
5,10 zł (netto) (dla wszystkich odbiorców). Zgodnie z przedstawionymi 
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w taryfach kalkulacjami cena ścieków powinna wynosić do 15 czerwca 
2020 r.: 7,75 zł,  a od 16 czerwca 2020 r. 7,85 zł. . Aby uniknąć tak dużych 
podwyżek Rada Gminy podobnie jak w latach poprzednich ustaliła dopłatę 
do 1 m3 ścieków w kwocie 2,75 zł. W budżecie na 2020 rok 
przeznaczyliśmy na dopłaty do ścieków 569 701 zł. Są to bardzo duże 
środki przeznaczane na ten cel z budżetu gminy.  

Niestety także w tym przypadku wiele wskazuje na to, że rok 2020 
może być ostatnim rokiem tak wysokich dopłat także z przyczyn, o których 
informowaliśmy na początku tego Biuletynu. 
 
Sprawy różne 
1) W związku z trwającym sezonem grzewczym kolejny raz apelujemy o 
nie palenie w piecach różnego rodzaju odpadów, które zanieczyszczają 
powietrze. Podczas spalania plastiku, gumy, butów, ubrań wydzielają się 
m.in. rakotwórcze dioksyny, które trują nas wszystkich, także tych , którzy 
palą te rzeczy i ich rodziny. 

Wydawać mogłoby się, że poziom świadomości społecznej 
powinien być już na tyle wysoki, że tego typu zachowania nie powinny 
mieć miejsca. 

Niestety z przykrością należy stwierdzić, że jest inaczej i nie da się 
tego wytłumaczyć ani ubóstwem tych ludzi, ani brakiem wiedzy na ten 
temat. To po prostu absolutny brak kultury osobistej. Oczywiście są to 
działania zakazane prawnie, natomiast na dzień dzisiejszy brak jest 
skutecznych narzędzi ze strony samorządu aby wyeliminować tego typu 
zachowania. Pozostają kolejne apele i presja społeczna na zmianę 
zachowań niektórych mieszkańców. 

Do pięknych elewacji budynków i ogrodów wokół nich dołóżmy 
jeszcze czyste powietrze, bo jeżeli tego wreszcie nie zrozumiemy, to nie 
wykluczone, że będziemy krócej korzystać z tych dóbr, o które tak dbamy, 
na które wydajemy duże środki finansowe. 
2) Po raz kolejny prosimy o podcięcie drzew i krzewów rosnących 
w pobliżu lamp oświetlenia ulicznego oraz naszych dróg. Rosnące blisko 
drogi drzewa czy krzewy przeszkadzają  w ruchu samochodowym, mogą 
spowodować uszkodzenia samochodu, zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowników tych dróg, a także ograniczają zasięg oświetlenia ulicznego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to właściciel posesji, na 
której rosną takie drzewa czy krzewy jest zobowiązany do podcięcia gałęzi 
i konarów drzew i krzewów, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla 
użytkowników dróg. 
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Okres jesieni czy zimy jest dobrym czasem na przycinkę czy 
wycinkę takich drzew czy krzewów.  
3) Za nami jesień i znowu błoto na naszych wybudowanych za ciężkie 
pieniądze drogach asfaltowych, wyciągane przez ciągniki i maszyny 
rolnicze. Jest rzeczą oczywistą, że rolnicy musza uprawiać ziemię, zbierać 
plony, z tymi faktami nikt nie dyskutuje, ale prosimy aby po zakończonych 
pracach polowych, ci którzy zanieczyścili drogę błotem usunęli je stamtąd. 
Przed nami wiosenne prace polowe, więc problem znowu powróci, tak jak 
powrócą skargi na te sprawy kierowane do nas. 
Opisane wyżej problemy zgłaszane są przez naszych mieszkańców do 
Urzędu Gminy ale my niestety nie mamy skutecznych narzędzi, aby 
wyeliminować tego typu negatywne zachowania. 

Dzieje się tak, gdyż nie wystarczy wprowadzić kolejny przepis 
prawny, za tym powinny iść skuteczne i szybkie działania organów i służb 
państwa, które poprzez kary przymusiłyby obywateli nie przestrzegających 
prawa do przestrzegania prawa i norm współżycia społecznego. Gmina 
nie ma formacji straży gminnej, która mogłaby kontrolować tego typu 
niezgodne z prawem zachowania niektórych mieszkańców i karać je za 
nie. Aczkolwiek nie da się przy każdym obywatelu postawić policjanta, czy 
strażnika gminnego. Bardzo wiele zależy od naszego poczucia 
odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy, od naszej kultury 
osobistej, elementarnego rozsądku. Tak na marginesie pragnę dodać 
jeszcze jedną refleksję w odniesieniu do tych 3 problemów poruszonych 
przeze mnie powyżej. My nadal oczekujemy, że wszystko załatwi za nas 
państwo, samorząd, przysłowiowy „ktoś”. Tak nie jest i tak nie będzie, 
pewne sprawy musimy załatwić sami i możemy to zrobić  tylko poprzez 
zmianę naszych dotychczasowych postaw i zachowań. 

Uważam, że nie można milczeć, nie zauważać pewnych 
negatywnych zachowań, pozostawać na nie obojętnym. Bez społecznego 
piętnowania takich zachowań nie doprowadzimy do ich zmiany. 

Tak więc prosimy po raz kolejny, aby ci których dotyczą te sprawy 
wzięli wreszcie pod uwagę nasze apele i dobro innych. 
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