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Szanowni Państwo
Do Państwa rąk trafia kolejny numer Biuletynu
Informacyjnego – kolejny, ale inny niż poprzednie, bo niemalże
w całości poświęcony problematyce rozwoju społecznego.
Projekty nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie miesiące
są realizacją naszego programu działania na tą kadencję, którego
jednym z głównych celów, jest budowa bądź rozbudowa szeroko
rozumianej infrastruktury społecznej. Taki kierunek działania wynika
m.in. z faktu, że w naszej ocenie Gmina Białobrzegi ma już dobrze
rozwiniętą infrastrukturę techniczną i w związku z tym można
i należy więcej inwestować w infrastrukturę społeczną, która jest
także niezbędna dla zrównoważonego rozwoju gminy. Nie znaczy to
oczywiście, że w naszych działaniach w tej kadencji pominiemy
całkowicie temat infrastruktury technicznej - będziemy nadal w nią
inwestować, ale zdecydowanie większe środki niż dotychczas
zostaną zaangażowane w infrastrukturę społeczną. Niekiedy
infrastruktura społeczna zazębia się z infrastrukturą techniczną –
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ma to miejsce np. przy tworzeniu Ośrodka Wsparcia dla osób
starszych (Dom Pobytu Dziennego).
Działania w zakresie infrastruktury społecznej są działaniami
trudnymi, często trudniejszymi niż budowa infrastruktury technicznej
i jednocześnie są obłożone znacząco większym ryzykiem
niepowodzenia. Efekty tych działań przychodzą niekiedy po wielu
latach (nawet po kilku kadencjach), co powoduje, że w Polsce
często unika się podejmowania tego typu inicjatyw prospołecznych.
Programy, które Państwu przedstawiamy na kolejnych stronach
biuletynu są także projektami trudnymi do realizacji, wymagającymi
niekiedy sporych nakładów finansowych, lub przynoszącymi spadki
dochodów gminy jak w przypadku zwolnienia od podatków, czy
obniżenie podatków od środków transportowych. Działania te, także
niekoniecznie muszą przynieść efekty, których oczekujemy, a jeśli
przyniosą rezultaty na co liczymy, to na pewno w dopiero
perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat. Niemniej jednak
uważamy, że należy wykazać odwagę i podjąć te wyzwania, patrząc
w dalszą przyszłość gminy niż najbliższe trzy lata.
W mojej ocenie tylko myślenie perspektywiczne może
prowadzić nas ścieżką dalszego rozwoju, czyniąc naszą gminę
liderem dobrych zmian w regionie, samorządem z którego będziemy
mogli być dumni. Chcemy abyśmy byli gminą w której warto
mieszkać, ale także w której warto zamieszkać, chcemy aby
Białobrzegi były marką, w którą warto zainwestować, abyśmy byli
marką jeszcze bardziej rozpoznawaną niż dotychczas.
Działania, które przedstawiamy poniżej oraz kolejne, które
planujemy mają także budować silną wspólnotę lokalną, wspólnotę
ludzi dumnych z miejsca w którym żyją i odpowiedzialnych za
budowę dobra wspólnego, świadomych swojej roli i pozycji
społecznej, ludzi bez kompleksów związanych z miejscem
zamieszkania.
Program wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy
W ramach przygotowanego przez nas Programu wsparcia
rozwoju
przedsiębiorczości
na
terenie
naszej
gminy
przygotowaliśmy działania, na które mamy wpływ i na które pozwala
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nam prawo. Mamy świadomość tego, że większość problemów
z którymi borykają się przedsiębiorcy pozostanie, mimo wdrożenia
naszego programu nadal nierozwiązana, gdyż ich rozwiązanie
zależy nie od samorządu ale od zmiany prawa stanowionego przez
Sejm RP. Niemniej jednak na miarę naszych możliwości
podejmujemy próbę wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, gdyż
mamy świadomość, że to przede wszystkim przedsiębiorcy tworzą
i utrzymują miejsca pracy, płacą różnego rodzaju podatki z których
utrzymuje się państwo, a więc pośrednio i samorządy. To
przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca pracy dla siebie, czy też
innych, dzięki czemu ograniczany jest problem bezrobocia, a także
spadku liczby ludności w wyniku wyjazdów głównie młodych ludzi
w poszukiwaniu pracy za granicą.
Jeśli przedsiębiorcy działający na naszym terenie, lub chcący
u nas zainwestować dostrzegają inne rozwiązania, które mógłby
wdrożyć samorząd gminny mając na względzie aktualny stan
prawny, i które to rozwiązania pozwoliłyby na rozwój ich firm to
prosimy o kontakt telefoniczny 17 224 03 57 lub mailowy
w.mazur@gmina-bialobrzegi.pl - chętnie skorzystamy z waszych
rad, jeśli to będzie prawnie możliwe.
Na
nasz Gminny
Program
Wsparcia
Rozwoju
Przedsiębiorczości składają się następujące działania:
1. Wprowadzenie zwolnień w podatkach od nieruchomości dla
przedsiębiorców oddających do użytku na terenie naszej gminy
obiekty wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej po
1 stycznia 2015 r.
Przedsiębiorcy ci będą zwolnieni całkowicie z płacenia podatku od
nieruchomości oraz z płacenia podatku od środków transportowych
przez okres 3 lat po spełnieniu wymogów określonych w uchwałach
Rady Gminy. Więcej informacji na temat zwolnień podatkowych
zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać na stronie
internetowej gminy w zakładce Strefa inwestora, bądź dzwoniąc pod
numer telefonu 17 224 03 57.
2. Obniżenie stawek podatków od nieruchomości od budynków
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym także
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
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3. Znaczne obniżenie stawek podatków od środków
transportowych od 1 stycznia 2016 r.
Po dokonaniu tych obniżek Gmina Białobrzegi będzie jedną
z gmin o najniższych podatkach z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej w Powiecie Łańcuckim.
4. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy
wchodzą w życie zwolnienia z opłaty prolongacyjnej i opłaty
targowej.
Opłata prolongacyjna wnoszona przy podaniach o odroczenie
płatności podatku, jego rozłożenia na raty.
Opłata targowa dotyczy głównie osób, podmiotów gospodarczych
sprzedających towary na targu lub w innych miejscach.
5. Uruchomienie systemu zbywania działek budowlanych
przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod
działalność gospodarczą w formie użytkowania wieczystego.
Kupujący zapłaci pierwszą opłatę w wysokości 20% wartości działki
określonej wynikiem przetargu, a następnie przez okres 99 lat
będzie wnosił opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w wysokości
3% wartości działki. Oczywiście po wpłaceniu 20% wartości działki
nabywca staje się użytkownikiem wieczystym, zaś prawo
użytkowania wieczystego może wykupić w każdym momencie,
kiedy będzie go na to stać – wykup w trybie bezprzetargowym.
Zaletą tego systemu zbywania nieruchomości jest to, że potencjalny
przedsiębiorca chcąc stać się właścicielem działki nie musi wyłożyć
na samym początku całej kwoty równej wartości działki, tylko 20%,
zaś resztę może przeznaczyć np. na inwestycję w firmę. Minusem
dla gminy jest to, że nie otrzymuje od razu całej gotówki za działkę,
niemniej jednak mamy nadzieję, że ten system sprzedaży
przyciągnie do nas nowych przedsiębiorców i zyskiem będą nowe
miejsca pracy dla naszych mieszkańców.
6. Przygotowujemy nowe tereny inwestycyjne – wdrażamy
procedurę
zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego - przyjęta została stosowna
uchwała Rady Gminy. Po zmianie studium przystąpimy do
uchwalenia kolejnego planu zagospodarowania przestrzennego dla
nowych terenów inwestycyjnych.
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7. W urzędzie gminy można uzyskać informacje dotyczące m.in.
tego jak założyć firmę, jak rozwiązywać niektóre problemy związane
z działalnością gospodarczą, informacje dotyczące możliwości
wsparcia działalności gospodarczej przez różnego rodzaju
fundusze, oraz informacje dotyczące wsparcia biznesu na terenie
naszej gminy (oferta inwestycyjna, ulgi). Punkt ten mieści się
w pokoju nr 10 tel.:17 224 03 57, mail w.mazur@gminabialobrzegi.pl
8. Poszerzymy naszą stronę internetową o link poświęcony
przedsiębiorczości na terenie naszej gminy. Chcemy umieścić tam,
ciągle uzupełniany, katalog firm działających na naszym terenie,
z krótkim opisem charakteru ich działalności. Katalog ten byłby
ciągle uzupełniany o nowe firmy (oby powstawały). Byłby on
również źródłem informacji biznesowej dla firm i innych podmiotów,
które szukają potencjalnych partnerów do współpracy – mieliby te
informacje w jednym miejscu.
9. Podejmiemy inicjatywę utworzenia Spółdzielni Socjalnej
grupującej osoby bezrobotne – te które chcą na trwałe wyrwać się
z pętli bezrobocia i będą zainteresowane tym pomysłem.
Działania w tej dziedzinie podejmiemy w momencie ogłoszenia
naboru wniosków na to działanie przez Urząd Marszałkowski
i wyłącznie po otrzymaniu środków unijnych na tworzenie spółdzielni
socjalnej.
10. Stałe monitorowanie przez urząd „dobrych praktyk”
(przykładów) w zakresie wsparcia przedsiębiorczości w innych
samorządach w Polsce i przenoszenie ich na nasz grunt.
Przedstawiony powyżej Program wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości na terenie naszej gminy będzie uzupełniany
i modyfikowany
w
zależności
od
sytuacji
gospodarczej
i pojawiających się pomysłów i możliwości, także ze strony
przedsiębiorców, których niniejszym zapraszamy do współpracy.
Chcemy, aby dzięki wdrożeniu tych pomysłów nasza gmina była
postrzegana jako gmina bliska przedsiębiorcom, promująca rozwój
przedsiębiorczości, co mamy nadzieję zaowocuje powstawaniem
nowych firm na naszym terenie, czy też rozwojem już istniejących,
czego efektem będą nowe miejsca pracy. Realizacja tego Programu
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będzie generować także określone koszty ze strony gminy (m.in.
koszty zwolnień od podatku) i raczej nie przyniesie od razu
oczekiwanych efektów, ale traktujemy to jako inwestycję
długofalową.
Program wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego na
terenie gminy.
Cieszymy się, że rokrocznie wzrasta nam liczba
mieszkańców w gminie, że kolejne osoby spoza gminy podejmują
decyzje o osiedleniu się na naszym terenie. Wszystkim tym, którzy
przenieśli się do nas dziękujemy za podjęcie takiej decyzji,
wyrażając jednocześnie nadzieję, że są zadowoleni z nowego
miejsca zamieszkania. Chcemy nadal zabiegać o nowych
mieszkańców, tak aby nasza gmina stawała się coraz silniejsza pod
względem liczby ludności, a więc najważniejszego z potencjałów
wpływających na rozwój gminy, czyli potencjału ludzkiego.
W związku z powyższym rozpoczęliśmy realizację naszego
Programu wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego, na
który składają się następujące działania:
1. We wrześniu tego roku zakończyliśmy prace nad nowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego,
w
którym
wyznaczyliśmy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe na
tzw. pastwiskach w Białobrzegach – o powierzchni 10,00 ha
w Dębinie – o powierzchni 5,15 ha
i Korniaktowie Płd. –
o powierzchni 4,52 ha. W lutym 2016 r. odbędą się pierwsze
przetargi na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe
w Dębinie. Będą to działki uzbrojone w sieć wod – kan. Tereny te
znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji, w centrach miejscowości.
Ze względu na fakt, że objęte są planami zagospodarowania,
formalności związane z rozpoczęciem budowy są znacznie krótsze
i tańsze.
2. W I połowie 2016 r. w Białobrzegach wykonamy uzbrojenie
działek w wodę i kanalizację. Mamy świadomość dość wysokich
kosztów wykonania sieci wod-kan. ale nie chcemy sprzedawać
działek nie uzbrojonych, tak aby na początek przyszły mieszkaniec
nie miał problemów np. z wejściem w teren.
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Mimo kosztów chcemy wykonać też w przyszłości drogi wewnętrzne
– na początek w technologii kamiennej, aby można było bez
problemów dowieść materiały budowlane, aby każda działka była
skomunikowana z drogą publiczną.
3. W czerwcu 2016 r. uruchomimy sprzedaż działek w
Białobrzegach (po wykonaniu uzbrojenia działek w sieć wod-kan.).
4. W tych samych terminach uruchomimy także preferencyjne
zbywanie działek poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste na
99 lat. Pierwsza opłata wynosiłaby 20% ceny nieruchomości,
w pozostałych latach opłata wynosiłaby 1% ceny działki.
Dla przykładu – jeśli cena działki 10 arowej wynosiłaby ok. 30 000
zł, wówczas nabywca działki w tym systemie płaciłby 6 000 zł, zaś
w pozostałych latach płaciłby 300 zł rocznie opłaty za użytkowanie
wieczyste. Oczywiście mógłby prawo użytkowania wieczystego
wykupić wcześniej, jeśli posiadałby na to środki – wykup w trybie
bezprzetargowym. Taka forma sprzedaży pozwoliłaby młodej
rodzinie przy kupnie przykładowej działki zachować kwotę 24 tys. zł
na rozpoczęcie budowy, a nie zamrażać jej w cenie działki. Oferta
tej formy sprzedaży dotyczyłaby części terenów budowlanych.
Oba te Programy tj. wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
oraz wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie
naszej gminy są z sobą ściśle powiązane. Jeżeli będzie rozwój
przedsiębiorczości, będą nowe miejsca pracy, czyli źródło
dochodów dla młodych ludzi, to część z nich u nas zostanie lub
wybierze naszą gminę jako miejsce do zamieszkania, kierując się
łatwą dostępnością działki pod budowę własnego domu. Jeśli młoda
rodzina będzie miała źródło utrzymania (praca), oraz swoje miejsce
zamieszkania to z pewnością będzie to miało wpływ na jej decyzje
odnośnie potomstwa. Nie ma lepszej polityki prorodzinnej niż
stworzenie
warunków
do
zatrudniania
i samodzielnego
zamieszkania młodych ludzi. Mieszkanie i praca to główne czynniki,
które decydują i będą decydować o tym czy młodzi ludzie
pozostaną w naszej gminie, czy będą się u nas osiedlać.
W mojej ocenie to walka o człowieka będzie podstawowym
wyzwaniem takich samorządów jak nasza gmina w najbliższych
latach – jeśli tego nie zrozumiemy nie tylko na poziomie gmin ale
także patrząc regionalnie, to niestety będziemy się wyludniać i coraz
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mniej będzie ludzi młodych wśród naszych mieszkańców, wśród
mieszkańców naszego regionu.
Programy edukacyjne realizowane przez gminę
1. W lutym 2014r. Rada Gminy przyjęła Program Rozwoju
Edukacji „Białobrzeskie Inicjatywy Edukacyjne” na lata 2014 –
2018, którego celem jest podniesienie jakości pracy naszych szkół
poprzez realizację:
a) innowacyjnych projektów edukacyjnych i wychowawczych
wspierających rozwój zainteresowań uczniów,
b) działań szkoły związanych z troską o zdrowie i właściwy
rozwój fizyczny,
c) działań szkoły związanych z kształtowaniem świadomości
historycznej i tożsamości narodowej,
d) działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych
i lokalnych,
e) przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
f) projektów aktywizujących uczniów do działań na rzecz
środowiska lokalnego,
Dodatkowe środki finansowe przyznawane są corocznie
z budżetu gminy szkołom, które złożą w określonych terminach
stosowne wnioski. Maksymalne dofinansowanie z budżetu gminy
jakie może dostać wniosek złożony przez daną szkołę to kwota
5 000 zł. Każda szkoła o liczbie uczniów do 100 może złożyć
w danym
roku
budżetowym
wniosek,
którego
wartość
dofinansowania z budżetu gminy nie przekroczy 5 000 zł, zaś
szkoła o liczbie powyżej 100 może złożyć wnioski których wartość
dofinansowania z budżetu gminy nie przekroczy 10 000 zł. W 2015r.
nasze szkoły złożyły 3 wnioski, jeden z nich został wybrany do
realizacji i otrzymał dofinansowanie.
2. Od 2016 r. uruchamiamy kolejny Program Edukacyjny na
lata 2016 – 2018 pod nazwą „Białobrzeska Kuźnia Talentów”,
który skierowany będzie do uczniów bardzo uzdolnionych. Na
początek zajęcia odbywać się będą dla uczniów szczególnie
uzdolnionych matematycznie i językowo (j. angielski). Zajęcia
poprowadzą nauczyciele wyłonieni w konkursie ofert złożonych
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przez zainteresowanych nauczycieli z regionu. Mam nadzieję, że
nauczyciele zainteresują się naszą ofertą.
Zajęcia odbywać będą się w soboty w Zespole Szkół oraz
Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach ze względu na centralne
położenie tych szkół względem wszystkich miejscowości oraz małą
liczbę uczniów w pozostałych miejscowościach. Zajęciami objęci
zostaną szczególnie uzdolnieni uczniowie klas IV – VI ze szkół
podstawowych oraz I i II kl. Publicznego Gimnazjum. Organizacja
zajęć w soboty podyktowana jest przede wszystkim tym, aby dzieci
były wypoczęte, gdyż dodatkowe zajęcia po 6,7 lekcji, kiedy dziecko
jest zmęczone całym dniem nauki nie mają sensu. W soboty łatwiej
będzie także dorosłym, opiekunom dzieci dowieść je do szkół
w Białobrzegach.
W tym roku chcemy zrobić nabór dzieci na zajęcia – do
uczestnictwa w nich potrzebna będzie zarówno zgoda rodzica jak
i też dziecka. Dzieci będą przechodzić także wstępną weryfikację
przez nauczycieli wybranych do prowadzenia zajęć i może zdarzyć
się, że nie zostaną zakwalifikowane, ze względu na
niewystarczający poziom wiedzy.
Zajęcia będą bezpłatne, obowiązkiem rodziców, bądź innych
dorosłych opiekunów dziecka będzie wyłącznie dowiezienie dziecka
na zajęcia i jego odebranie po zajęciach. Przed rozpoczęciem zajęć
odbędzie się spotkanie nauczyciela prowadzącego zajęcia
z rodzicami dzieci, które zostaną na nie zakwalifikowane, aby
omówić formy współpracy. Ta współpraca rodziców, jak pokazuje
doświadczenie, jest konieczna, aby realizacja Programu przyniosła
efekty oczekiwane przez wszystkie strony tj. rodziców, nauczycieli,
uczniów i samorząd gminny. Inaczej mówiąc rodzic także dostanie
zadanie do wykonania polegające przede wszystkim na zachęcaniu
dziecka do systematycznej pracy własnej, wytrwałej nauki, na
dopilnowaniu odrabiania przez dziecko zadań zleconych przez
nauczyciela. Samorząd gminy przeznaczy pieniądze na ten cel.
Dołożymy wszelkich starań aby zajęcia prowadzili najlepsi
nauczyciele z naszego regionu, ale bez wsparcia rodziców dzieci,
ten Program ma zdecydowanie mniejsze szanse, na to że się
powiedzie. Niewiele dzieci ma w sobie na tyle dużo samodyscypliny,
aby bez dopilnowania przez rodziców systematycznie i wytrwale
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pracować. A tylko taka praca przynosi efekty, oczywiście po
pewnym czasie – nie wystarczą same zdolności. Stąd nasz apel do
rodziców o wsparcie dla tej inicjatywy.
Stwarzamy szanse waszym uzdolnionym dzieciom na rozwój
ich matematycznych i językowych talentów tu na miejscu,
w Białobrzegach. Wykonaliśmy dość dużo pracy, aby Program
przygotować, przeznaczamy na to pieniądze z budżetu gminy,
słowem my zrobiliśmy wiele, aby nie marnować talentów waszych
dzieci, aby mimo tego, że nie mieszkają np. w Krakowie, Wrocławiu,
czy Warszawie, gdzie realizowane są podobne programy, także
miały szansę na rozwój swoich zdolności. My stworzyliśmy
możliwości, wykorzystanie tej szansy zależy od Was rodziców –
proszę Was nie zmarnujmy tego! Jeśli powiedzie się ten projekt
matematyczno-językowy, to będziemy go rozszerzać na inne
przedmioty.
3. W 2016 r. zamierzamy wprowadzić także trzeci Program
edukacyjny pod nazwą „ Umiem pływać” skierowany do
uczniów kl. III szkół podstawowych. Wszyscy zainteresowani
uczniowie klas III po wyrażeniu zgody przez rodziców mieliby lekcje
pływania na basenie krytym. Byłoby to 20 godz. zajęć na pływalni.
Zajęcia byłyby bezpłatne – całkowity koszt zajęć oraz dowozu na
basen pokryty zostanie z budżetu gminy lub innych środków.
To także duża szansa dla naszych dzieci bezpłatnej nauki
bardzo ważnej w życiu umiejętności, ważnej nie tylko dla zdrowia
i rekreacji dziecka, czy później osoby dorosłej, ale także dla
bezpieczeństwa, kiedy będzie wypoczywać nad wodą.
4. Po raz kolejny przyznaliśmy stypendia najlepszym uczniom
naszego gimnazjum, w ramach Programu Stypendialnego
„Białobrzeskie Stypendia”. Komisja Stypendialna przyznała
15 stypendiów: w wysokości 100 zł/ m-c. Na ten cel wydamy w tym
roku szkolnym kwotę 15 000 zł.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię
Brodowicz Anna
Cebulak Kinga
Golenia Patrycja
Ślimak Urszula

Adres zamieszkania
Korniaktów Płd.
Korniaktów Płn.
Korniaktów Płd.
Białobrzegi
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Miara Paulina
Pańko Karolina
Nicpoń Wojciech
Ślimak Katarzyna
Kubis Hubert
Sobek Aneta
Jankowska Paulina
Dyrda Bartłomiej
Porębny Weronika
Węgrzyn Krystian
Golenia Michał

Korniaktów Płn.
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Korniaktów Płn.
Wola Dalsza
Dębina
Budy Łańcuckie
Korniaktów Płd.
Budy Łańcuckie
Białobrzegi

Gratulujemy wszystkim stypendystom doskonałych wyników
w nauce, będącej rezultatem ich ciężkiej i wytrwałej pracy.
Zachęcamy Was do wytrwałości w dążeniu do celu, którym powinno
być zdobycie bardzo dobrego wykształcenia. Gratulujemy także
rodzicom osiągnięć Waszych dzieci – możecie być z nich dumni!
5. Od zeszłego roku szkolnego w 1-szych klasach naszego
gimnazjum także wprowadziliśmy 1 lekcję w-f. na basenie jako
naukę pływania – koszty pokrywa budżet gminy.
6. Od września tego roku wprowadzony został taniec
towarzyski jako 1 lekcję w-f. w naszym gimnazjum. Chcemy aby
wszyscy nasi uczniowie pozyskali umiejętność tańca towarzyskiego.
To bardzo ważna umiejętność, zwłaszcza w kontaktach
towarzyskich zarówno młodzieży, jak też ludzi dorosłych.
Zachęcajcie więc, drodzy rodzice do rzetelnego udziału w tych
zajęciach. My dorośli, doskonale wiemy, że im jesteśmy starsi tym
trudniej jest się nam nauczyć pływać, czy tańczyć.
7. Od września 2016 r. w ramach Programu „Ja też mówię
ładnie” wprowadzimy zajęcia logopedyczne do naszych przedszkoli
przeznaczone dla wszystkich dzieci z wadami wymowy. Chcemy
w ten sposób wyrównać szanse w rozwoju dla wszystkich dzieci,
gdyż wada wymowy, która nie jest leczona, w życiu dorosłym często
staje się dużym problemem zarówno psychicznym jak też
i zawodowym. Dla dzieci w wieku starszym i młodzieży wada
wymowy często jest także powodem niepowodzeń szkolnych,
nerwic, kompleksów. Także tutaj niezbędna będzie współpraca
rodziców tych dzieci z logopedą.
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Wykonaliśmy w urzędzie sporo pracy aby przygotować te
programy edukacyjne do wdrożenia, zabezpieczone zostały środki
finansowe z budżetu gminy na ich realizację, inaczej mówiąc
zrobiliśmy wiele aby naszym szkołom i uczniom zapewnić rozwój.
Jednak aby te działania przyniosły wymierne efekty, aby Wasze
dzieci nie zmarnowały talentów, którymi zostały obdarzone
konieczna jest, podkreślam to kolejny raz, ścisła współpraca
rodziców dzieci. Bez zaangażowania rodziców znacząco maleją
szanse na powodzenie programów edukacyjnych, a tym samym
sukces dziecka. Dlatego też serdecznie zapraszamy Was rodzice
do współpracy – potrzebujemy Waszego wsparcia !
Program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy
Rada Gminy przyjęła Program profilaktyki zdrowotnej dla
dzieci i młodzieży na lata 2016-2018.
Jako przedmiot programu profilaktycznego dla dzieci
i młodzieży wybraliśmy zapobieganie próchnicy zębów, gdyż jest to
jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych u dzieci
i młodzieży, a jednocześnie próchnica jest główną przyczyna złego
stanu uzębienia. Wg danych statystycznych ok. 90% dzieci
w Polsce dotkniętych jest próchnicą. Polska jest daleko za
rozwiniętymi krajami Europy jeśli chodzi o poziom próchnicy zębów
u dzieci. Brak jest też rozwiązań systemowych w naszym kraju
zmierzających do walki z próchnicą. Większość usług
stomatologicznych jest płatna, gdyż są niskie limity Narodowego
Funduszu Zdrowia w stosunku do potrzeb leczniczych dzieci
i młodzieży, brak jest gabinetów stomatologii szkolnej oraz
programów profilaktycznych – to jedne z głównych przyczyn tak
wysokiego poziomu próchnicy u polskich dzieci. Poprzez utworzenie
w zeszłym roku gabinetu stomatologii szkolnej w Białobrzegach,
wyposażenie go w nowoczesny sprzęt, pozyskanie lekarza
stomatologa, oraz uruchomienie Programu profilaktyki zdrowotnej
dla dzieci i młodzieży chcemy w naszej gminie przerwać ten krąg
niemożności w walce z próchnicą u dzieci.
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W ramach programu realizowane będą następujące
działania:
a) wykonanie profilaktycznego badania stomatologicznego jamy
ustnej dziecka,
b) lakierowanie zębów mlecznych dzieci w wieku 4-6 lat – raz
na kwartał,
c) lakowanie zębów trzonowych stałych (siódemki) dzieci
w wieku 12-13 lat.
W ramach programu nie będzie finansowane leczenie
zachowawcze zębów!
Przewidujemy, że w ciągu 3 lat programem objętych zostanie
ok. 1 500 dzieci z terenu naszej gminy. Koszty realizacji programu
zostaną pokryte z budżetu gminy. Dla uczestników programu będzie
on bezpłatny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, program był
opiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji w Warszawie i uzyskał pozytywną opinię.
Program będzie realizowany przez lekarza stomatologa, który został
wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych spośród
nadesłanych ofert.
Aby program powiódł się, przyniósł oczekiwane rezultaty,
czyli spadek procentowego udziału dzieci z próchnicą zębów w całej
populacji dzieci na terenie gminy koniecznymi są nie tylko
profesjonalizm lekarza stomatologa, który będzie realizował
program, ale nade wszystko zaangażowanie rodziców dzieci, którzy
przyprowadzą dzieci do gabinetu stomatologicznego i przypilnują
terminów kolejnych wizyt oraz realizacji zaleceń lekarza. Bez was
rodziców ten program nie powiedzie się, więc bardzo prosimy Was
o współpracę i wytrwałość w tym działaniu. Dajemy Wam szansę
wygrania walki z próchnicą zębów u waszych dzieci – brak
próchnicy to w przyszłości zdecydowanie rzadsze wizyty u dentysty
a więc i mniejsze wydatki, to zdrowe zęby i piękny uśmiech waszych
dzieci i ich dobre samopoczucie. Samorząd gminy oferuje Wam to
za darmo – skorzystajcie więc z tego!
Program przewidziany jest na 3 lata (do końca tej kadencji),
niemniej jednak mając na względzie doświadczenie państw
zachodnich powinien on trwać przynajmniej przez dwie kolejne
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kadencje. Jestem przekonany, że jeśli wszyscy dołożymy starań
(samorząd, lekarz, rodzice) to za kilkanaście lat dogonimy
w Białobrzegach kraje Europy Zachodniej w dziedzinie walki
z próchnicą, a zęby dzieci z naszej gminy nie będą różnić się od
zębów dzieci niemieckich, czy skandynawskich.
Możemy to zrobić, możemy to osiągnąć, ale tylko przy współpracy
rodziców dzieci – bez tego nie pomogą najlepsze programy
i pieniądze na nie adresowane.
Drodzy Rodzice
Mamy świadomość, że stawiamy przed Wami nowe,
wymagające waszego dużego zaangażowania zadania, że
oczekujemy od Was sporo, ale jestem przekonany, że
zdecydowana większość mieszkańców gminy, to ludzie mądrzy,
odważni, nie bojący się nowych wyzwań, otwarci na zmiany,
dbający o dobro własnych dzieci i ich rozwój, troszczący się o dobro
publiczne. To rodzi optymizm i wiarę w powodzenie naszych
projektów.
Sprawy różne
1. Począwszy od 1 maja tego roku Urząd Gminy i jego jednostki
organizacyjne tj. GOPS, ZAEOSiP i ZGK pracują w każdy
poniedziałek w godzinach od 730 do 1700, w pozostałe dni tygodnia
tj. od wtorku do piątku pracujemy w godzinach dotychczas
obowiązujących czyli od 730 do 1530.
Wydłużenie czasu pracy w każdy poniedziałek do godz.1700 ma na
celu umożliwienie osobom pracującym załatwienie różnych spraw
urzędowych w urzędzie gminy po ich godzinach pracy.
2. Od 1 stycznia 2016 r. GOKiCz w Białobrzegach będzie
czynny w każdą sobotę od godz. 9.00 do 17.00. Czynna będzie
Biblioteka Publiczna w Białobrzegach oraz będą realizowane
zajęcia dla różnych grup wiekowych. GOKiCz będzie nieczynny
w każdy poniedziałek. Celem tej zmiany jest umożliwienie
korzystania z oferty GOKiCz w soboty, kiedy większość osób nie
pracuje i dysponuje czasem wolnym.
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3. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy
kierowanymi do Urzędu Stanu Cywilnego w Białobrzegach
w sprawie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego informujemy,
że w chwili obecnej w urzędzie można otrzymać każdy odpis stanu
cywilnego a nie tylko taki, który był sporządzany w Białobrzegach.
Dla mieszkańców naszej gminy jest to rozwiązanie bardzo
korzystne i ułatwiające otrzymanie takiego dokumentu ponieważ nie
ma konieczności dojazdu do Urzędów Stanu Cywilnego np.
w Rzeszowie, Łańcucie czy innych.
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek
osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie),
zstępnego
(dzieci,
wnuki),
rodzeństwa,
małżonka
lub
przedstawiciela ustawowego. Odpis aktu stanu cywilnego może
zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie
udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę
uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice,
dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie
podlega opłacie skarbowej – pozostałe pełnomocnictwa podlegają
opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Odpisy mogą otrzymać
również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich
otrzymaniu.
Opłata skarbowa za odpisy wynosi :
 odpis skrócony 22 zł
 odpis zupełny 33 zł
 odpis wielojęzyczny 22 zł
Jednocześnie
przypominamy
mieszkańcom
gminy
o obowiązku wymiany dowodów osobistych dla których
upłynął termin ważności. Nieważny dowód osobisty to poważny
problem. Bez aktualnego dokumentu nie weźmiemy kredytu, nie
wyrobimy paszportu, nie wyjedziemy na wakacje za granicę, czy nie
załatwimy sprawy w urzędzie. Sprawdzajmy termin ważności
swojego dowodu i aktualność danych w nim zawartych.
W przypadku konieczności wymiany dowodu osobistego
z wnioskiem o nowy dowód wystarczy wystąpić na miesiąc przed
upływem jego ważności.
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Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom
Naszej Gminy dużo radości oraz ciepła rodzinnego.
Niech Narodzone Dzieciątko
szczodrze obdarza Was i Wasze
Rodziny
łaskami
zdrowia,
wzajemnej życzliwości, a także
nadziei w zbliżającym się Nowym
Roku.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Białobrzegi
Franciszek Masłoń

Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń
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