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Główne zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2011r . 
 

1. Budowa kanalizacji w lewobrzeŜnej części gminy w miejscowościach 
Białobrzegi (lewe), Korniaktów Północny, Budy Łańcuckie (lewe)- jest 
to największe zadanie inwestycyjne w historii gminy, które zostało 
rozpoczęte w sierpniu ubiegłego roku i  jego zakończenie planowane 
jest na wrzesień 2012r. W ramach tego zadania wykonamy ok.84 km 
kanalizacji, 24 przepompowni. 
Całkowity koszt zadania to kwota 9 410 000 zł. W 2011r. wydamy na 
ten cel z budŜetu gminy kwotę 5 360 000 zł, z czego środki pomocowe 
Unii Europejskiej wyniosą 1 800 000 zł. Wzrost stawki podatku VAT od 
stycznia tego roku spowodował takŜe wzrost kosztów realizacji tego 
zdania. Jednocześnie podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, 
czyli w całości pokrywany jest z budŜetu gminy. 
Budowa kanalizacji w miejscowościach Białobrzegi (lewa) i Korniaktów 
Północny zakończy się 30.09.2011r. Jednocześnie w tym roku 
rozpoczynamy realizację kanalizacji w miejscowości Budy Łańcuckie 
(lewe) – ten etap inwestycji zakończy się 30 września 2012r. 

 

2. Remont drogi z przebudową pobocza wzdłuŜ drogi powiatowej nr 
1519R Łańcut – Podzwierzyniec – Białobrzegi 
 

W ramach tego zadania zostanie wykonany chodnik w miejscowości 
Dębina od skrzyŜowania z drogą do Głuchowa do granicy z Miastem 
Łańcut, oraz zostanie połoŜona nowa nawierzchnia asfaltowa od 
przystanku za rzeką Sawa do granicy gminy z Miastem Łańcut. 
Całkowity koszt zadania to kwota 2 730 000 zł, z czego 1 365 000 zł 
pochodzić będzie z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, 830 000 zł to środki budŜetu Gminy Białobrzegi, zaś kwota 
535 000 zł  to środki Powiatu Łańcuckiego. 

 

3. Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Białobrzegach – 
wykonywany jest projekt techniczny centrum. W ramach tej inwestycji 
planowane jest wykonanie zespołu boisk w ramach Programu „Orlik 
2010”, budynku sanitarno- socjalnego, skateparku, trybun wraz z 
boiskiem piłkarskim, elementów infrastruktury lekkoatletycznej, 
ścianek wspinaczkowych, toru treakingowego dla rowerów, „ścieŜki 
zdrowia” wyposaŜonej w róŜne urządzenia do ćwiczeń, kortów 
tenisowych oraz innych elementów zagospodarowania terenu tj. drogi 
wewnętrzne, ścieki spacerowe, parkingi, oświetlenie, monitoring, 
zieleń, ławeczki. 
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Inwestycja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie 
Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach, tak aby uczniowie tej szkoły 
mogli korzystać z boisk i urządzeń zlokalizowanych na tym terenie. 
Obiekty będą oczywiście udostępniane takŜe dla wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Przewidywany koszt 
realizacji tego zadania to kwota ok. 8,5 mln zł. W 2011r. 
przeznaczamy na ten cel z budŜetu gminy ze środków własnych kwotę 
1 500 000 zł. W ramach tych środków zamierzamy wykonać, zgodnie z 
wcześniejszymi obietnicami, budynek szatniowo-socjalny, skatepark, 
oraz zespół boisk w ramach Programu „Orlik 2012”. Termin realizacji 
pozostałych obiektów będzie uzaleŜniony od moŜliwości finansowych 
gminy w kolejnych latach, oraz moŜliwości pozyskania środków 
pomocowych na ten cel, a z tym jest niestety coraz gorzej, poniewaŜ 
fundusze pomocowe kończą się. 
Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy środki pomocowe na tę inwestycję w 
kwocie 833 000 zł. 

 

4. Wykonanie elewacji i remontu dachu na budynku OSP w Woli Dalszej 
– w ramach tego zadania zostanie zmieniony dach na budynku OSP i 
dobudowanym do niego garaŜu, wymieniona zostanie stolarka okienna 
i drzwiowa (zewnętrzna), podłączone media, oraz wykonana zostanie 
elewacja. Przewidziany koszt realizacji tego zadania to kwota 150 000 
zł. 

 

5. Wykonanie remontu elewacji i dachu Domu Kultury w Woli Dalszej, 
wraz z utwardzeniem placów – odnowiona zostanie elewacja budynku, 
pomalowana blacha na dachu, wykonane zostanie utwardzenie 
placów wokół budynku. W ramach tego zadania wykonany zostanie 
takŜe remont tzw. „grzybka”. Przewidziany koszt zadania to kwota  
150 000 zł.  
 

Po wykonaniu tych dwóch zadań tj. remontu budynku OSP i elewacji 
Domu Kultury centrum wsi Wola Dalsza nabierze nowego, bardziej 
estetycznego wyglądu. 

 

6. Budowa obiektu imprez plenerowych wraz z remontem elewacji i 
dachu Domu Kultury w Białobrzegach (lewe) – w ramach tego zadania 
przewiduje się budowę obiektu imprez plenerowych (tzw. „grzybka”), 
malowanie dachu, przemalowanie elewacji i inne drobne prace na 
zewnątrz obiektu.. Przewidywany koszt zadania to kwota 150 000 zł.  
Zadanie to przygotowane jest do złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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„Odnowa i rozwój wsi” i jego realizacja rozpocznie się dopiero po 
złoŜeniu wniosku. W związku z tym trudno określić na dzień dzisiejszy 
konkretny termin rozpoczęcia tego zadania. 

 

7. Rozbudowa i przebudowa obiektu imprez plenerowych wraz z 
utwardzeniem terenu w Korniaktowie Północnym – w ramach tego 
zadania wybudowany zostanie zadaszony obiekt imprez plenerowych 
w sąsiedztwie Domu Kultury. Zadanie to jest dofinansowane ze 
środków unijnych w ramach Programu „Leader”. Koszt zadania to 
kwota 135 000 zł. 

 

8. Rekultywacja parku i remont obiektu imprez plenerowych w 
Korniaktowie Południowym – wykonany zostanie remont generalny 
tzw. „grzybka” i uporządkowany zostanie znajdujący się obok teren 
zieleni, zwany potocznie parkiem. Przewidywany koszt realizacji tego 
zadania to kwota 210 000 zł. Zadanie przewidziane do dofinansowania 
ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania 
rozpocznie się po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim o 
dofinansowanie inwestycji. 

 

9. Remont dróg będących własnością gminy - wspólnie z sołtysami i 
radami sołeckimi opracowaliśmy Program Remontu Dróg Gminnych w 
poszczególnych miejscowościach. Chcielibyśmy, aby zgodnie z 
naszymi obietnicami w ciągu najbliŜszych lat połoŜyć nowe 
nawierzchnie asfaltowe na wszystkich naszych drogach, przy których 
znajduje się przynajmniej kilka gospodarstw domowych (ok. 5 
gospodarstw). Spora część z tych dróg ma nieuregulowany stan 
własnościowy – wszędzie tam, gdzie moŜliwa jest regulacja stanu 
prawnego podejmujemy stosowne działania. Tam, gdzie niemoŜliwym 
będzie uregulowanie stanów wieczysto - księgowych nie będzie 
wykonywana nowa nawierzchnia, gdyŜ nie wolno nam inwestować 
środków publicznych w takich przypadkach. 
W związku z rozpoczęciem budowy autostrady i niszczeniem takŜe 
naszych dróg, rozwaŜamy moŜliwość przesunięcia rozpoczęcia 
remontu tych dróg na następny rok. Związane jest to takŜe m.in. z 
woŜeniem ziemi z terenów budowy autostrady przez naszych 
mieszkańców cięŜkimi samochodami, które łamią nasze drogi 
asfaltowe, i mogą zniszczyć takŜe nowo wybudowane drogi. Dlatego 
teŜ prawdopodobnie termin asfaltowania wybranych dróg ulegnie 
przesunięciu, do momentu powstania nasypów autostradowych. 
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W tym miejscu apeluję do naszych mieszkańców, aby jeśli będą wozić 
ziemię na swoje posesje, to robili to przy uŜyciu traktorów, lub lekkich 
samochodów. Zadbajmy o drogi, które juŜ wybudowaliśmy, bo jeśli 
tego nie zrozumiemy, to zniszczymy dorobek naszych ostatnich lat, 
który cięŜko będzie odbudować. 
Oprócz tego przeznaczamy środki na zakup i rozwoŜenie kamienia, 
zimowe odśnieŜanie, koszenie poboczy i inne drobne remonty 
związane z naszymi drogami. 

 

10. Wykonanie projektu technicznego budowy Przedszkola w 
Białobrzegach - kwota 100 000 zł 
Do końca tego roku chcemy wykonać projekt techniczny nowego 
budynku przedszkola, z wykorzystaniem budynku istniejącego, wraz z 
uzyskaniem uzgodnień wszystkich słuŜb, oraz pozwoleniem na 
budowę. Istniejący budynek Przedszkola w Białobrzegach był 
wystarczający kilka lat temu, gdy do przedszkola uczęszczało ok. 50 
dzieci. W tym roku do Przedszkola w Białobrzegach uczęszcza ok. 
100 dzieci z terenu całej gminy i obserwujemy tendencję wzrostową. 
W związku z powyŜszym zaistniała potrzeba rozbudowy istniejącego 
budynku i zwiększenia oferty usług przedszkolnych. 
Budowę nowego, nowoczesnego budynku przedszkola, spełniającego 
wszystkie współczesne normy i wymagania chcemy rozpocząć w 
2012r. 
 

Działania prospołeczne realizowane w 2011r.  
 

1. Realizujemy Program Stypendialny „Równe szanse w Białobrzegach”. 
W ramach programu stypendia otrzymuje 20 najlepszych uczniów 
naszego gimnazjum (100 zł/miesięcznie), 10 najlepszych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych (150 zł/miesięcznie), oraz 5 najlepszych 
studentów (200 zł/miesięcznie). 

2. W ramach programu „Leader” realizowane są następujące zajęcia dla 
osób dorosłych:  
a) Nauka języka angielskiego na 2 poziomach zaawansowania: 

podstawowy i średniozaawansowany – w dwóch 144 godzinnych 
kursach uczestniczy 20 osób. 

b) Nordic–walking – w 6-miesięcznym kursie marszu z kijkami, który 
rozpoczął się w kwietniu uczestniczy 15 osób. 

c) Warsztaty komputerowe – w zajęciach trwających do końca 
czerwca uczestniczy 20 osób ( 2 grupy po 10 osób) 

d) Kurs tańca – trwają zajęcia taneczne dla 16 osób (8 par). 
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3. We wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy były 
realizowane warsztaty taneczne dla uczniów tych szkół. W zajęciach, 
które zakończyły się w lutym tego roku uczestniczyło 237 dzieci. 
Nauka tańca obejmowała zarówno tańce standardowe jak teŜ 
nowoczesne. 

4. Trwa projekt warsztatów tanecznych w zakresie tańca ludowego dla 
uczniów SP Nr 1 w Białobrzegach (lewa). Efektem tego projektu jest 
powstanie zespołu folklorystycznego „Małe Białobrzegi”. 

 

Oprócz tych projektów realizowanych przez Gminę Białobrzegi i jej 
jednostki, takŜe stowarzyszenia realizują projekty współfinansowane z 
Unii Europejskiej: 

a) Stowarzyszenie „Niezabudki” w Budach Łańcuckich (lewa) 
realizuje projekt „Wyginaj śmiało ciało – poprawa sprawności 
fizycznej mieszkańców w rytmach muzyki”, w którym uczestniczy 
15 dorosłych osób. 

b) Stowarzyszenie „Olszynki” w Białobrzegach (lewe) – zakończyło w 
marcu realizację projektu „Warsztaty gastronomiczne szansą na 
wzrost aktywności lokalnej społeczności”, w którym uczestniczyło 
10 osób. 

c) Stowarzyszenie Kobiet w Woli Dalszej realizuje projekt „Z tradycją 
przez pokolenia – przygotowanie widowiska „Wesele Wolańskie”, 
którego prezentacja nastąpi w czerwcu tego roku. 

 
Tak, więc wiele róŜnych form aktywności ludzi dorosłych realizowanych 
jest na terenie naszej gminy zarówno przez gminę i jej jednostki, jak teŜ 
stowarzyszenia. 
Bardzo cieszy nas aktywność ludzi, którzy uczestnicząc w tych zajęciach 
nie tylko ciekawie spędzają czas wolny, ale takŜe poszerzają swoją 
wiedzę i umiejętności. To motywuje nas, władze samorządowe do 
przygotowywania kolejnych projektów tego typu. 
 

Budowa Autostrady A-4 na terenie naszej gminy  
 

Przetarg na budowę odcinka Autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – 
Jarosław wygrała firma Polimex Mostostal / Doprastav. Podajemy adres 
siedziby biura budowy autostrady: Ła ńcut, ul. Podzwierzyniec 41 
(biurowiec Śrubexsu) tel. (17)2255718.  Przez teren naszej gminy 
autostrada przebiega na odcinku 16,7 km i jest to najdłuŜszy odcinek 
autostrady przebiegający przez teren jednej gminy na trasie od Krakowa 
po granice państwa. 
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Prace budowlane najpierw na obiektach drogowych (mosty, wiadukty) juŜ 
rozpoczęły się – zakończenie prac i oddanie autostrady do uŜytku 
przewidziane jest przed EURO 2012, a więc do czerwca 2012 r. 
Trzeba przyznać, Ŝe to bardzo ambitny plan, a czy moŜliwy do 
zrealizowania to czas pokaŜe. Niemniej jednak w ciągu najbliŜszych 
kilkunastu miesięcy czekają mieszkańców, oraz osoby przejeŜdŜające 
przez Gminę Białobrzegi powaŜne utrudnienia w ruchu na niektórych 
drogach. 
W ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyło się kilka spotkań starosty, 
wójtów gmin, przez które przebiega autostrada, z wykonawcami 
Autostrady A-4. Określone zostały tzw. korytarze drogowe, którymi 
powinien odbywać się transport materiałów do budowy autostrady. 
Wszędzie tam, gdzie to było moŜliwe staraliśmy się zepchnąć cięŜki 
transport drogowy na drogi serwisowe, które będą na niektórych 
odcinkach biegły wzdłuŜ autostrady.  
Na teren naszej gminy ma być przywiezione kilkanaście milionów metrów 
sześciennych materiałów drogowych, kilkaset tysięcy ton stali oraz 
betonu. W związku z tym, Ŝe drogi powiatowe, którymi będzie się odbywał 
transport nie są przystosowane do tak cięŜkich pojazdów i ich ruchu o 
takim natęŜeniu, przewidujemy, Ŝe drogi te zostaną całkowicie zniszczone 
i będą wymagały pełnej odbudowy. Niestety, ale wiele wskazuje na to, Ŝe 
na okres budowy autostrady musimy zapomnieć o dobrych drogach 
powiatowych na terenie naszej gminy – mam nadzieję, Ŝe będzie to tylko 
dotyczyć dróg wyznaczonych do transportu technologicznego. Niemniej 
jednak, znając naszą polską rzeczywistość, kiedy często generalny 
wykonawca, wygrywający przetarg podzleca wykonanie części prac 
podwykonawcom, trudno będzie prawdopodobnie dopilnować, aby firmy 
transportowe korzystały wyłącznie z wyznaczonych korytarzy drogowych. 
Na terenie gminy wzdłuŜ dróg powiatowych pracuje kilka kamer, które 
miejmy nadzieję pomogą w dotrzymaniu zobowiązań wykonawcy 
autostrady. Jednocześnie pragnę zapewnić, Ŝe dokładamy wszelkich 
starań, aby okres ten był moŜliwie najmniej uciąŜliwy dla uŜytkowników 
naszych dróg, i aby po zakończeniu budowy autostrady drogi powiatowe i 
gminne, na terenie naszej gminy nie były w gorszym stanie jak obecnie. 
W związku z moŜliwymi utrudnieniami na drogach powiatowych podajemy 
adres, oraz telefon kontaktowy zarządcy tych dróg: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ła ńcucie 
ul. Polna 3b 
37-100 Łańcut 
tel. (17) 225 74 48 
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W Urzędzie Gminy za sprawy związane z korzystaniem z dróg gminnych 
odpowiada pan Wiesław Świzdor, pokój nr 1. 
 

Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy  
 

W ostatnim czasie mieszkańcy coraz częściej skarŜą się na swoich 
sąsiadów, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej i wylewają 
szamba w miejsca niedozwolone. Mamy takŜe przypuszczenia, Ŝe 
niektórzy przepompowują szamba do studzienek kanalizacyjnych 
zlokalizowanych w ich pobliŜu – wynika to m.in. z róŜnicy ilości ścieków z 
pomiaru na oczyszczalni, a ilości ścieków z odczytów. 
W związku z powyŜszym oraz obowiązkami ustawowymi ciąŜącymi na 
gminie w odniesieniu do miejscowości, w których została wykonana 
kanalizacja sanitarna będzie sporządzony rejestr gospodarstw 
podłączonych do kanalizacji sanitarnej, oraz rejestr gospodarstw 
posiadających szamba. Zostanie przeprowadzona kontrola umów na 
wywóz ścieków z szamb do oczyszczalni z gospodarstw niepodłączonych 
do kanalizacji. Osoby te będą musiały okazać się takŜe rachunkami na 
wywóz szamb do oczyszczalni. W stosunku do osób nieposiadających 
umów będą podejmowane działania wynikające ze stosownych przepisów 
prawa, włącznie z wysokimi karami pienięŜnymi. 
Działaniami porządkującymi gospodarkę ściekową objęte zostaną na 
początek miejscowości w prawobrzeŜnej części gminy, a więc te w których 
wybudowana została kanalizacja sanitarna (Wola Dalsza, Dębina, 
Białobrzegi (pr), Korniaktów Południowy, Budy Łańcuckie (pr). KaŜdy z 
mieszkańców miał wystarczająco czasu, aby te sprawy uregulować 
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
Kontrole obejmą takŜe ewentualne podłączenie wód opadowych (tzw. 
„deszczówki”) do kanalizacji sanitarnej. Takie praktyki są niedozwolone i 
będą surowo karane naliczaniem stosownych opłat, związanych m.in. z 
powierzchnią dachów. 
Pragnę podkreślić, Ŝe jesteśmy zdeterminowani, aby sprawy gospodarki 
ściekowej na terenie naszej gminy uporządkować. 
Dlatego teŜ przestrzegamy, Ŝe brak reakcji na wezwania do złoŜenia 
wyjaśnień przez osoby nieposiadające umów spowoduje naliczenie dla 
nich kar, za które mogliby wykonać przyłącza. Jeśli osoby te myślą, Ŝe 
będzie dalej tak jak jest i nie poniosą Ŝadnych konsekwencji to są w 
grubym błędzie. 
Jednocześnie informujemy, ze w przypadku lewobrzeŜnej części gminy 
działania te zostaną podjęte od razu po oddaniu kanalizacji do uŜytku. 
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Zakładamy, ze do końca tego roku uporządkujemy gospodarkę ściekową 
w prawobrzeŜnej części gminy, zaś do końca 2012 r w lewobrzeŜnej 
części gminy. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe nie będą to łatwe sprawy, Ŝe będą 
konflikty, ale nie moŜe być tak, Ŝe przewaŜająca większość naszych 
mieszkańców uczciwie spełnia swe obowiązki, a wąska grupa pozostałych 
w pewien sposób Ŝyje kosztem innych, nic sobie nie robiąc z 
obowiązujących norm prawnych. 
Jesteśmy przekonani, Ŝe większość mieszkańców oczekuje od władz 
samorządowych, aby poszczególne dziedziny Ŝycia były zorganizowane w 
sposób uporządkowany, aby przestrzegane były prawa, ale i obowiązki 
mieszkańców. Dlatego teŜ nie boimy się podejmowania trudnych, czasami 
niepopularnych decyzji, jeśli podyktowane one są dobrem większości, 
interesem gminy rozumianej jako wspólnota mieszkańców. 
 

Finansowanie szkół na terenie gminy w 2010r.  
 

Na naszym terenie funkcjonuje 7 szkół podstawowych, oraz 1 gimnazjum. 
Do naszych szkół w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 841 dzieci, w 
tym do szkół podstawowych 542 uczniów, do gimnazjum 299 uczniów. 
 Szkoły podstawowe i gimnazjum 
W celach porównawczych przedstawiamy Państwu poniŜej zmiany liczby 
uczniów w poszczególnych szkołach w ciągu ostatnich 10 lat. 

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w latach 2 001-2011 
N a z w a   s z k o ł y 

SP Nr 
1 

Biało- 
brzegi 

SP Nr 1 
Budy 

Łańcu-
ckie 

SP Nr 2 
Budy 

Łańcuckie 

SP Nr 2 
Korniaktów 

Zespół 
Szkół 

Białobrzegi 

Zespół 
Szkół 
Wola  

Dalsza 

Publiczne 
Gimnazjum 
Białobrzegi 

 
 
 

RAZEM 
Rok 

Liczba uczniów  

2001/02 68 99 85 + 32f 70 212 130 340 1036 

2002/03 66 101 82 + 27f 70 212 132 317 1007 

2003/04 65 93 89 + 26f 75 203 120 325 996 

2004/05 69 79 100 + 26f 70 196 119 322 981 

2005/06 61 76 90 + 26f 67 198 102 335 955 

2006/07 64 74 88 + 23f 65 189 99 323 925 

2007/08 67 68 85 + 25f 69 182 95 314 905 

2008/09 70 64 87 + 25f 63 174 94 291 868 

2009/10 65 65 86 + 24f 61 177 87 287 852 

2010/11 65 63 70 + 23f 63 169 89 299 841 

 f – liczba dzieci w SP Nr 1 w Korniaktowie Południowym 
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PoniŜej przedstawiamy liczbę dzieci w poszczególnych szkołach 
podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym2009/2010 oraz 2010/2011. 

                                          

  Nazwa 
Szkoły 

Klasa 
Liczba 

uczniów 

Przeciętna liczba 
dzieci w 

oddziałach 
I 7 
II 15 
III 11 
IV 12 
V 10 
VI 12 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 w 
Białobrzegach 

Razem 67 

67/6=11,17 

I 13 
II 10 
III 9 
IV 13 
V 13 
VI 7 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 w 
Budach 
Łańcuckich 

Razem 65 

65/6=10,83 

I 8 
II 11 
III 8 
IV 16 
V 17 
VI 26 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2 w 
Budach 
Łańcuckich 

Razem 86 

86/6=14,33 

I 9 
II 6 
III                    9 

Szkoła Filia- 
lna  

Nr 1 w 
Korniaktowie 

Płd. 
Razem 24 

24/3=8 

I 14 
II 5 
III 16 
IV 10 
V 9 
VI 7 

 
Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2 w 
Korniaktowie  

Razem 61 

61/6=10,17 

I 27 
II 27 
III 21 
IV 28 
V 32 
VI 43 

 
Zespół Szkół 

w 
Białobrzegach 

 
Szkoła 

Podstawowa 
 

Razem 178 

178/8=22,25 

I 10 
II 18 
III 14 
IV 18 
V 10 
VI 17 

 
Zespół Szkół 

w Woli 
Dalszej 

 
Szkoła 

Podstawow Razem 87 

87/6=14,5 

I 91 
II 105 
III 91 

Publiczne 
Gimnazjum 

Razem 287 

287/12=23,92 

 

Nazwa Szkoły Klasa 
Liczba 

uczniów 

Przeciętna 
liczba dzieci 
w oddziałach 

I 9 
II 6 
III 14 
IV 12 
V 13 
VI 11 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 w 
Białobrzegach 

Razem 65 

65/6=10.83 

I 7 
II 13 
III 10 
IV 7 
V 13 
VI 13 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 w 
Budach 
Łańcuckich 

Razem 63 

63/6=10,50 

I 5 
II 8 
III 11 
IV 14 
V 15 
VI 17 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2 w 
Budach 
Łańcuckich 

Razem 70 

70/6=11,67 

I 8 
II 9 
III                     6 

Szkoła Filia- 
lna  

Nr 1 w 
Korniaktowie 

Płd. 
Razem 23 

23/3=7,67 

I 9 
II 14 
III 5 
IV 16 
V 10 
VI 9 

 
Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2 w 
Korniaktowie  

Razem 63 

63/6=10,50 

I 29 
II 27 
III 26 
IV 28 
V 28 
VI 31 

 
Zespół Szkół 

w 
Białobrzegach 

 
Szkoła 

Podstawowa Razem 169 

169/8=21,13 

I 16 
II 10 
III 19 
IV 15 
V 19 
VI 10 

 
Zespół Szkół 

w Woli 
Dalszej 

 
Szkoła 

Podstawowa Razem 89 

89/6=14,83 

I 101 
II 93 
III 105 

Publiczne 
Gimnazjum 

Razem 299 

299/12=24,92 

 

Liczba dzieci w roku szkolnym 2009/2010                     Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011   



 11 

Z analizy tabeli na stronie 9 wynika, Ŝe w ciągu 10 lat ubyło nam 195 
uczniów, tj. tyle ile wynosi aktualna liczba uczniów w 3 szkołach 
podstawowych razem wziętych w lewobrzeŜnej części gminy. Prognozy 
na przyszłość związane są z liczbą uczniów nie są teŜ optymistyczne.  
Jednocześnie w tym czasie stan zatrudnienia nauczycieli wzrósł z 77,13 
etatu w 2001/2002 do 81,90 etatu w roku szkolnym 2010/2011, czyli o 
4,77 etatu. Wynika to m.in. z wprowadzenia nowych przedmiotów do 
szkół, m.in. języków obcych. 
Jeśli popatrzymy do tabeli na stronie 10 z liczbą dzieci w szkołach 
podstawowych w rubrykę „Przeciętna liczba dzieci w oddziałach” i 
przyrównamy to do faktu, Ŝe aby nie dofinansowywać z budŜetu gminy 
danej szkoły to liczba dzieci w oddziale nie powinna być mniejsza niŜ 18 
uczniów (średnio), to mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego musimy 
przeznaczać duŜe środki z budŜetu gminy na dofinansowanie do 
subwencji oświatowej dla większości szkół. Tylko 2 szkoły – tj. SP Nr 2 w 
Białobrzegach i Publiczne Gimnazjum nie wymagają dofinansowania z 
budŜetu gminy i utrzymują się z subwencji oświatowej. 
PoniŜej przedstawiamy informację o wysokości środków finansowych z 
budŜetu gminy (poza subwencją oświatową) przeznaczonych na 
dofinansowanie pozostałych szkół w 2010 roku. 
 

Koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w 2010r. 
Finansowy standard A (dla uczniów na wsi)  podziału subwencji na jednego ucznia  

w szkole podstawowej wynosił – 6022,86 zł 
 

Nazwa szkoły 

Koszt 
utrzymania 

szkoły 
ogółem 

Koszt 
utrzymania 

1 ucznia 

Brak subwencji 
w stosunku do     

kosztów 1 
ucznia  

Brak 
subwencji w 
danej szkole 

SP  Nr 1 w 
Białobrzegach 

521 923,22 8 029,56 - 2 006,70 - 130 435,50 

SP  Nr 1 w Budach 
Łańcuckich 

598 558,71 9 352,44 - 3 329,58 - 213 093,12 

SP  Nr 2 w Budach 
Łańcuckich 

686 598,39 7 891,92 - 1 869,06 - 162 608,22 

Szkoła Filialna Nr 1 w 
Korniaktowie Płd. 

205 776,99 8 231,04 - 2 208,18 - 55 204,50 

SP  Nr 2 w 
Korniaktowie 
Północnym 

455 769,15 7 351,08 - 1 328,22 - 82 349,64 

SP w Zespole Szkół w 
Woli Dalszej 

680 301,08 7 730,69 - 1 707,78 - 150 284,64 

Ogółem - 793 975,62 
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Ogółem wysokość środków finansowych brakujących do 

otrzymanej z budŜetu państwa subwencji oświatowej dla tych szkół 
wyniosła w 2010r. kwotę 793 975zł. 
To ogromne środki finansowe dla naszej gminy. Jednocześnie w 
przedstawionych poniŜej kosztach utrzymania szkól są wyłącznie płace 
nauczycieli i obsługi, oraz energia, gaz, woda i ścieki, środki czystości, a 
więc wydatki niezbędne do bieŜącego funkcjonowania szkoły. Nie ma w 
tym zestawieniu kosztów remontu budynków, pomocy naukowych, 
ubezpieczeń, itp. 
W 2010 r. przy wydatkach gminy 13 023 501 zł na oświatę (szkoły plus 
przedszkola) przeznaczyliśmy kwotę 8 022 905 zł. Informujemy o tym, aby 
uzmysłowić Państwu, jak ogromnym wysiłkiem finansowym jest dla nas 
utrzymanie tej sieci szkolnej, która nie była zmieniana od ponad 10 lat, a 
w tym czasie ubyło 195 uczniów, czyli ok. 20 % uczniów. Subwencja 
oświatowa przekazywana jest na ucznia, tak więc im mniej uczniów, tym 
mniejsza subwencja oświatowa. Analizując sieć szkolną w 
poszczególnych gminach naszego powiatu naleŜy stwierdzić, Ŝe nasza 
sieć szkolna jest najbardziej kosztowna, gdyŜ mamy najwięcej szkół 
poniŜej 100 dzieci w całym powiecie. 
Przez Polskę przetacza się fala likwidacji małych szkół, przekazywania 
szkół lokalnym stowarzyszeniom. Protestują rodzice, protestują 
nauczyciele, broniący swoich miejsc pracy. Coraz częstszą praktyką staje 
się przekazywanie stowarzyszeniom małych szkół, czyli zgodnie z 
zapisami ustawy o systemie oświaty szkół liczących do 70 uczniów. 
Organem prowadzącym staje wówczas organizacja rodziców, nauczycieli, 
lub innych osób mająca status stowarzyszenia, o zasięgu lokalnym (dana 
miejscowość), bądź gminnym. 
Gmina przekazuje tej organizacji subwencję oświatową na kaŜde dziecko 
w wysokości otrzymywanej z budŜetu państwa w ratach miesięcznych. 
Budynki szkolne pozostają własnością gminy. Gmina podpisuje ze 
stowarzyszeniem umowę uŜyczenia (bezpłatne korzystanie) lub umowę 
najmu (stowarzyszenie płaci czynsz). Sprawa obsługi administracyjnej jest 
takŜe przedmiotem umowy między gminą, a stowarzyszeniem.  
Szkoła w dalszym ciągu realizuje obowiązujące programy nauczania, a 
nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty. Szkoła prowadzona przez 
Stowarzyszenie ma charakter szkoły publicznej, a więc jest bezpłatna. 
Stowarzyszenie nie moŜe szkoły zlikwidować, jeśli rezygnuje z jej 
prowadzenia, to wówczas jej prowadzenie przejmuje gmina. 
Tak, więc dla rodziców i uczniów w zasadzie nie ma zmian.  
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Zmiany dotyczą nauczycieli. W momencie, kiedy szkołę przejmuje 
stowarzyszenie, wówczas przestaje obowiązywać Karta Nauczyciela, zaś 
nauczyciel ma umowę o pracę ze stowarzyszeniem. 
Wtedy nie obowiązuje 18 godzinne pensum pracy nauczyciela – czas 
pracy ustala stowarzyszenie w umowie o pracę z nauczycielem. 
Stowarzyszenie tak kalkuluje koszty związane z prowadzeniem szkoły, 
aby przekazywana przez gminę subwencja oświatowa wystarczyła na 
bieŜące funkcjonowanie szkoły, oraz inne koszty związane z 
prowadzeniem szkoły. 
W najbliŜszej okolicy funkcjonują 2 szkoły podstawowe prowadzone przez 
stowarzyszenie na terenie Gminy Grodzisko Dolne.  
Problemy związane z naszymi szkołami, oraz kosztami ich 
funkcjonowania były takŜe przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady 
Gminy. 
Podjęliśmy wspólnie decyzję, Ŝe w tym roku pozostawimy istniejącą 
organizację sieci szkolnej na naszym terenie. 
Wydaje się jednak, Ŝe nieuchronnie nadchodzi czas, w którym 
koniecznym będzie zmierzenie się z problemem sieci szkolnej na terenie 
naszej gminy i znalezienie wspólnie z rodzicami, nauczycielami 
rozsądnego rozwiązania, które pozwoli zachować istniejącą sieć szkół 
zmniejszając znacząco koszty ich funkcjonowania tak, aby subwencja 
oświatowa wystarczyła na bieŜące utrzymanie szkół. W dłuŜszej 
perspektywie czasowej gmina nie będzie w stanie udźwignąć takich 
obciąŜeń finansowych. 

 
Wybory sołtysów i rad sołeckich  
 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 13.02.2011 r. wyborów sołtysami, 
oraz członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach zostali: 

I. Sołectwo Wola Dalsza  
Sołtys:   Zdąbłarz Wanda 
Rada Sołecka:   1. Potęga Bogusław 

         2. Skórska Teresa 
         3. Kątnik Augustyn 
         4. Wołowiec Józef Marian 
         5. Szydełko Agnieszka 
         6. Lęcznar Jerzy Antoni 

 
II. Sołectwo D ębina  
Sołtys:   Wiesław Rejman 
Rada Sołecka:   1. Droździkowski Artur Robert 
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         2. Dyrda Dariusz Józef 
         3. Malski Witold Tomasz 
         4. Młynek Franciszek 
         5. Rusinek Ryszard 

                          6. Szpunar Ryszard Józef 
 

III. Sołectwo Białobrzegi (pr)  
Sołtys:   Stanisław Chudzik 
Rada Sołecka:   1. Bednarz Kazimierz 

         2. Rzepka Dariusz 
         3. Kłosowski Julian 
         4. Wojtyna Ryszard 
         5. Urban Kazimierz 

                                6. Trojnar Wacław  
 

IV. Sołectwo Korniaktów Południowy – wyborów nie  
przeprowadzono ze względu na brak zgłoszeń kandydatów  

 
V. Sołectwo Budy Ła ńcuckie (pr)  

      Sołtys:   Danuta Prajs 
Rada Sołecka:   1. Kloc Ryszard 

         2. Szczupak Andrzej 
         3. Bis Anna Katarzyna 
         4. Lis Jacek Waldemar 
         5. Kłos Józef 

                                6. Porębna Małgorzata  
 

VI. Sołectwo Budy Ła ńcuckie (l)  
Sołtys:   Mieczysław Kukulski 
Rada Sołecka:   1. Stafiej Jan 

         2. Blok Władysław 
         3. Kiełb Jerzy Wojciech 
         4. Bojda ElŜbieta Małgorzata  
         5. Woźniak Wojciech 
         6. Cebulak Władysław 

 
VII. Sołectwo Korniaktów Północny  
Sołtys:   Mieczysław śak 
Rada Sołecka:   1. Kurek Stanisława Salomea 

         2. Migas Helena 
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         3. Rupar Bolesław 
         4. Wojtyna Wiesław 
         5. Kubis-Ciupińska Katarzyna  
         6. Drąg Zbigniew  

 
VIII. Sołectwo Białobrzegi (l)  
Sołtys:   Zofia Nykiel 
Rada Sołecka:   1. Fołta-Sidor Anna 

         2. Kawa Krzysztof  
         3. Ciąpała Piotr 
         4. Nowak Zofia  
         5. Mac Tadeusz  
         6. Czech Zofia  

 
Sprawy ró Ŝne:  
1. W związku z nadejściem wiosny zwracamy się do mieszkańców z 

apelem o uporządkowanie terenów przyległych do waszych posesji, 
obcięcie gałęzi przy drogach, słupach oświetlenia ulicznego. 
Prosimy teŜ, aby sadząc drzewa wzdłuŜ dróg pamiętać o zachowaniu 
rozsądnych odległości od krawędzi drogi, bo niestety róŜnie z tym 
bywa. 

2. Kierujemy do Państwa apel o nie zaśmiecanie rowów przydroŜnych, 
miejsc publicznych, przystanków. Takie zachowania niektórych osób 
świadczą o ich niskiej kulturze osobistej, ale takŜe nie ukazują nas w 
pozytywnym świetle w oczach osób odwiedzających gminę, czy 
przejeŜdŜających przez nasz teren. 
W związku z budową autostrady i próbą zapanowania nad przejazdem 
cięŜkiego transportu drogami powiatowymi, wiele z nich jest 
monitorowanych – być moŜe, Ŝe przy tej okazji uda się zidentyfikować 
osoby zaśmiecające tereny publiczne, czy teŜ niszczące przystanki. A 
swoją drogą, co takiego musiałoby się wydarzyć, abyśmy wszyscy 
poczuli się wspólnotą odpowiedzialną za miejsce, w którym Ŝyjemy? 

3. Przy okazji porządkowania gospodarki ściekowej wyszły fakty 
zamieszkiwania nowych domów, bez zameldowania się ich 
mieszkańców i złoŜenia deklaracji podatkowych w Urzędzie Gminy. 
Znamy nazwiska tych osób i w najbliŜszym czasie przeprowadzimy u 
nich kontrole organów podatkowych, z pełnymi konsekwencjami w 
stosunku do nich wynikającymi z nie przestrzegania obowiązków 
podatkowych. 
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Kontrole rozpoczną się w maju i szansą na uniknięcie ich niemiłych w 
sensie finansowym skutków jest zgłoszenie się w kwietniu do Urzędu 
Gminy celem wypełnienia deklaracji podatkowej. 

 
 
 

OGŁOSZENIE  
BIURA DORADZTWA ROLNICZEGO W BIAŁOBRZEGACH  

 

Informuje się rolników, Ŝe moŜna skorzystać z usług doradczych  
w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie (płatności do upraw 
rolnych; płatności do krów i owiec; płatności rolnośrodowiskowej (PROW 
2007 – 2013) pakiet: rolnictwo ekologiczne; rolnictwo zrównowaŜone; 
zachowanie zagroŜonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; 
zachowanie zagroŜonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; 
ochrona wód i gleb. 
Jednocześnie informuje się, Ŝe Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat z 
tytułu zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany. 
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany  
wynoszą odpowiednio: 
100 zł  w przypadku zbóŜ i mieszanek zbóŜ  
160 zł  w przypadku roślin strączkowych 
500 zł  w przypadku ziemniaków 
 
Usługi doradcze prowadzi:  
Biuro Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach  
dni pracujące 7.00 – 15.00 tel.  
17 2250696 kom. 609811385  

 
Specjalista Doradztwa Rolniczego - Andrzej Surmacz 

 

 

 

 
Biuletyn informacyjny redaguje: Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń 


