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Główne zadania inwestycyjne i remontowe realizowane 
w 2022 r. 
  
1) Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Korniaktowie Północnym – II etap – zadanie, którego 
realizację rozpoczęliśmy w I połowie 2021 r. Całkowity koszt 
realizacji tej inwestycji to kwota 6 256 261,80 zł w 2022 r. 
przeznaczyliśmy na ten cel z budżetu gminy kwotę 
4 792 749, 27 zł. 
Jak już wcześniej informowaliśmy w ramach inwestycji 
powstała nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody 
w Korniaktowie Północnym, która zastąpiła przestarzałą 
technologicznie Stację Uzdatniania Wody oraz 2 zbiorniki na 
wodę o pojemności 500 m3, które zastąpiły dotychczas 
funkcjonujący 1 zbiornik o pojemności 170 m3.  
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Na dzień dzisiejszy trwają jeszcze prace remontowe na Stacji 
Uzdatniania Wody w Białobrzegach, które są elementem tego 
zadania. 
2) Budowa budynku komunalnego na potrzeby 
administracji – prace rozpoczęły się końcem 2021 r., zaś 
planowane zakończenie tej inwestycji to grudzień 2022 r. 
W 2022 r. planujemy wydać na ten cel kwotę 2 474 975,25 zł. 
W ramach tej inwestycji powstał budynek parterowy, bez barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Powstał też 
nowy parking przed budynkiem.  Do nowego budynku zostaną 
przeniesione 2 jednostki organizacyjne gminy tj. GOPS i CUW. 
Po oddaniu do użytku nowego budynku znacząco poprawią się 
warunki pracy pracowników GOPS i CUW oraz pracowników 
Urzędu Gminy, a także polepszą się warunki obsługi naszych 
klientów, które teraz są utrudnione ze względu na ciasnotę 
panującą w budynku Urzędu Gminy 
3) Budowa żłobka w  Białobrzegach – inwestycję 
rozpoczęliśmy 09.03.2022r. Całkowity koszt zadania to kwota 
4 612 500,00 zł,  z czego w 2022 r planowaliśmy wydać kwotę 
2 342 499,99 zł. 
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie 
z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład w kwocie 3 920 625 zł. W ramach 
inwestycji powstanie budynek żłobka wraz z zapleczem 
kuchennym, pomieszczeniami personelu oraz infrastrukturą 
towarzyszącą tj.: plac zabaw dla dzieci w wieku żłobkowym, 
parkingi, nasadzenia zieleni. Planujemy uruchomić 2 oddziały 
żłobka. Niestety realizacja inwestycji opóźnia się z powodu 
niedotrzymania terminów wykonywania prac przez 
wykonawcę. 
4) Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Dębinie – zadanie dofinansowane ze środków 
FOGR z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 125 000,00 zł. 
Koszt całkowity to kwota 223 647,00 zł. W ramach tego 
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zadania wykonana została nawierzchnia kamienna na drodze 
o dł. 833 m nawierzchni gruntowej w Dębinie, będącej 
dojazdem do pól. 
5) Rozbudowa Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie 
Południowym – w ramach tej inwestycji planujemy 
rozbudować istniejący Ośrodek Wsparcia. Dobudowany 
budynek przeznaczony będzie dla całodobowego okresowego 
pobytu 6 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagającą częściowej opieki i pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Powstanie 
też 1 miejsce dla opieki wytchnieniowej, która polega na tym, 
że rodzina opiekująca się osobą ciężko chorą, wymagającą 
stałej, całodobowej opieki będzie mogła umieścić tę osobę na 
pewien okres w Ośrodku, aby w tym czasie jej opiekun mógł 
zrealizować własne sprawy, nie martwiąc się o to kto w tym 
czasie zaopiekuje się osobą chorą. Na okres opieki 
wytchnieniowej to Ośrodek przejmie opiekę nad chorym, 
odciążając tym samym, na ten czas dotychczasowego 
opiekuna/ opiekunów. Zadanie zamierzamy zakończyć 
w październiku 2023 r. Planowany koszt inwestycji to kwota 
3 773 541,60 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 3 207 510,36 
zł. 
6) Budowa budynku Sali Sportowej wraz z łącznikiem 
do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie 
Północnym – w ramach inwestycji powstanie sala sportowa 
o wymiarach 12x24 m wraz z zapleczem oraz łącznikiem do 
budynku szkoły. Na dzień dzisiejszy szkoła nie posiada żadnej 
sali gimnastycznej, zajęcia wychowania fizycznego odbywają 
się na korytarzu szkolnym, zaś w przypadku korzystnych 
warunków atmosferycznych na boisku wielofunkcyjnym. 
Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę warunków 
realizacji zajęć szkolnych z wychowania fizycznego oraz 
stworzy warunki do aktywności fizycznej dla młodzieży oraz 



 4

dorosłych mieszkańców miejscowości. Otrzymaliśmy na 
realizacje tej inwestycji dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
w wysokości 3 626 241,57 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 
4 266 166,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
październik 2023 r. 
Jak  wynika z powyższych informacji realizujemy w tej chwili 
5 dużych inwestycji kubaturowych z których dwie są 
w końcowej fazie realizacji oraz rozpoczynamy realizację 
2 kolejnych dużych inwestycji, których realizacja nie tylko 
wzbogaci naszą infrastrukturę techniczną, ale przede 
wszystkim wpłynie znacząco na takie aspekty naszego życia 
społecznego jak: opieka nad małymi dziećmi, opieka nad 
ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi, poprawa warunków 
realizacji zajęć szkolnych z wychowania fizycznego. 
Wykorzystujemy aktywnie możliwości wsparcia finansowego 
inwestycji, które oferuje Rządowy Fundusz Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych. 
7) Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy 
Łańcuckie – planowana inwestycja polegać będzie na 
budowie nowej drogi w „nowym śladzie” o nawierzchni 
mineralno-bitumicznej o długości ok. 966 m w miejscowości 
Budy Łańcuckie (sołectwo Budy Łańcuckie lewe). 
Przedmiotowa droga budowana będzie w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Przewidziany termin zakończenia 
inwestycji to styczeń 2024 r. Na realizację tego zadania 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 
1 960 000,00 zł. Planowany koszt zadania to kwota 
2 436 540,00 zł.  
8) Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy 
– to kolejny, trzeci już etap budowy oświetlenia ulicznego 
naszych dróg, głównie gminnych. W ramach tego zadania 
wybudowaliśmy ok. 5,6 km oświetlenia ulicznego w różnych 
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miejscowościach naszej gminy. Koszt inwestycji to kwota 
743 800,00 zł Termin zakończenia realizacji zadania to 
grudzień 2022 r. Nie oznacza to, że po tym terminie zaświecą 
lampy, gdyż w tym celu wymagane będzie jeszcze załatwienie 
spraw związanych z odbiorem sieci, zamontowaniem liczników 
poboru energii oraz podpisanie umów z PGE. Po realizacji tych 
inwestycji będziemy jedną z nielicznych gmin w regionie o tak 
rozwiniętej infrastrukturze oświetlenia ulicznego. 
Rozbudowana sieć oświetlenia ulicznego stanowi też 
infrastrukturę służącą firmom do zawieszenia kabli 
światłowodowych, a tym samym przyczynia się do zwiększenia 
dostępności do internetu przez naszych mieszkańców. 
9) Remont skateparku na terenie GOSiR 
w Białobrzegach – część urządzeń skatepadku wymagała 
wymiany ze względu na długi okres użytkowania (ponad 10 lat) 
oraz związane z tym zużycie. Koszt realizacji zadania to kwota 
268 811,58 zł. Zadanie to zostało zrealizowane. 
10)  Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej – 
inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Całkowity koszt zadania to kwota 522 419,00 zł. Realizacja 
zadania finansowana jest przez 4 samorządy tj. Powiat 
Łańcucki, Miasto Łańcut, Gminę Czarna oraz Gminę 
Białobrzegi. Gmina Białobrzegi przyjęła rolę inwestora na tym 
zadaniu. Nowa kładka dla pieszych powstanie w miejsce 
dotychczasowej kładki w obrębie Starego Wisłoczyska w Woli 
Dalszej, rozebranej ze względu na jej zły stan techniczny. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2023 r. 
11) Zrealizowaliśmy wspólnie z samorządami Gminy 
Czarna i Gminy Żołynia remonty 2 dróg: 

a)  Droga w miejscowości Dąbrówki, droga na 
granicy gminy, położona na terenie Gminy Czarna, stąd też to 
Gmina Czarna była inwestorem i realizowała to zadanie. Z racji 
tego, że z drogi tej korzystają także mieszkańcy z Woli Dalszej 
Przysiółek Poręby, Gmina Białobrzegi dofinansowała remont 
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tej drogi, współfinansując 50% kosztów realizacji zadania i tym 
samym przeznaczyła na ten cel kwotę 130 000,00 zł. 

b) Droga w miejscowości Smolarzyny na granicy 
gminy Żołynia i Białobrzegi położona w Gminie Żołynia, stąd 
też to Gmina  Żołynia była inwestorem i realizowała to zadanie. 
Z drogi tej korzystają zarówno mieszkańcy Gminy Żołynia, jak 
i Gminy Białobrzegi. W związku z tym Gmina Białobrzegi 
dofinansowała remont tej drogi kwotą 50 000,00 zł tj. 50 % 
kosztów realizacji zadania.  

Pragnę podziękować Wójtowi Gminy Czarna i Wójtowi 
Gminy Żołynia oraz samorządom tych gmin za podjęcie decyzji 
o realizacji tych zadań, wzięcie na siebie trudu wykonania 
remontów dróg oraz bardzo dobrą współpracę z Gminą 
Białobrzegi w tym zakresie. 
12)  Wykonanie remontu w Domu Kultury w Woli Dalszej 
i Białobrzegach (lewa) – zakres prac obejmował malowanie 
pomieszczeń (parter Domu Kultury w Woli Dalszej), malowanie 
jednej ze ścian elewacji oraz wymianę  i  uzupełnienie części 
wyposażenia. Koszt wykonania tych prac to kwota 
287 081,42 zł. 
13) Wykonanie remontu łazienek na parterze budynku 
byłego gimnazjum. Wymieniono instalacje wod-kan., 
położono nowe płytki, zamontowano nową armaturę 
łazienkową. Koszt wykonania prac to kwota 93 772,58 zł.  
 
Gminny Program dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
 
Rada Gminy Białobrzegi w dniu 30 grudnia 2021 r. przyjęła 
uchwałę nr XXXIII/250/2021 w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych 
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Białobrzegi, na podstawie której nasi mieszkańcy, 
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którzy spełniają kryteria określone w przedmiotowej uchwale, 
mogą otrzymać dofinansowanie do budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie ma formę jednorazowej 
dotacji i wynosi do 50% kosztów budowy kompletnej 
przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 
5000 zł (brutto). 
O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy gminy, 
którzy mieszkają na obszarach: na których budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona; na których nie jest planowana budowa sieci 
kanalizacyjnej; na których budynki mieszkalne położone są 
w znacznej odległości od głównej istniejącej lub projektowanej 
magistrali sieci kanalizacyjnej oraz znajdujących się poza 
obszarem aglomeracji Łańcut. 
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym w terminie 
od daty ogłoszenia naboru do 30 września danego roku. 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do 
wyczerpania środków finansowych na dany rok. W przypadku 
większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w pierwszej 
kolejności w roku następnym. Szczegółowe informacje na 
temat programu, oraz dokumenty z nim związane można 
uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce „Dla 
mieszkańców – ochrona środowiska” lub u pracownika Urzędu 
Gminy – pok. Nr 10, tel: 17 224 03 57. 
Mamy nadzieję, że nasze wsparcie finansowe przyczyni się do 
przyspieszenia działań związanych z regulacją gospodarki 
ściekowej na terenie naszej gminy, a tym samym do poprawy 
stanu środowiska naturalnego, w którym żyjemy. 
 
Sprawy różne 
 
1) Apelujemy po raz kolejny o przycinkę gałęzi, drzew 
i krzewów, które utrudniają przejazd samochodów osobowych 
i ciężarowych, w tym śmieciarek po naszych drogach. To 
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czasami nieduży  wysiłek a może pomóc rozwiązać problemy 
wielu osób. Jednocześnie niejednokrotnie przysłaniają latarnie 
oświetlenia ulicznego, co skutkuje niższą jakością oświetlenia 
drogi. 
2) Tegoroczny sezon grzewczy jest inny niż w latach 
poprzednich w związku z trudnościami w zaopatrzeniu 
w węgiel. Niemniej jednak, to nie zwalnia nas wszystkich 
z obowiązków przestrzegania prawa dotyczącego zakazu 
spalania śmieci w piecach c.o. Podczas spalania odpadów 
w piecach c.o. wydzielają się bardzo szkodliwe, w tym 
rakotwórcze substancje. Dbajmy o zdrowie naszych dzieci, 
nas samych oraz naszych sąsiadów – nikt inny nie zrobi 
tego za nas! 
 
Szanowni Państwo! 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
w imieniu władz samorządowych życzę wszystkim naszym 
mieszkańcom aby te święta były czasem radości i spokoju. 
Niech w nadchodzącym Nowym Roku nie zabraknie Wam 
zdrowia i sił do realizacji Waszych planów oraz niech 
towarzyszy Wam życzliwość ze strony innych osób. 
 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 

Wójt Gminy Białobrzegi 
Franciszek Masłoń 
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