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Zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2014 r.
1.
Remonty dróg gminnych – w tym roku zamierzamy wykonać nowe nawierzchnie asfaltowe
na ok. 12 km dróg w każdej miejscowości naszej gminy. Po realizacji tego zadania wszystkie drogi
gminne, przy których znajduje
się kilka gospodarstw domowych, będą posiadać nawierzchnię
asfaltową. Na realizacje tych zadań planujemy wydać kwotę ok. 2 200 000 zł.
2. Remont drogi powiatowej Nr 1518 R Korniaktów Południowy Budy - Łańcuckie wraz
z przystosowaniem pobocza do ruchu pieszego – w ramach tego zadania wraz z Powiatem
Łańcuckim zostanie wykonane ok. 2,6 km nowej nawierzchni asfaltowej na tej drodze, na odcinku
od młyna w Białobrzegach w kierunku Bud Łańcuckich pr. - do skrzyżowania z drogą powiatową na
most na Wisłoku oraz chodnik przy tej drodze o długości ok. 2,2 km. Całkowity szacunkowy koszt
tego zadania to kwota 3 962 850 zł, z czego środki pomocowe to kwota 1 981 325 zł, środki
Powiatu Łańcuckiego to kwota 777 405 zł i środki Gminy Białobrzegi to kwota 1 204 020 zł.
3. Budowa chodników przy drogach powiatowych – w ramach tego zadania wybudujemy
chodnik w miejscowości Białobrzegi pr. - ok. 420 m do mostu na Wisłoku. Wybudujemy także ok.
1080 m chodnika w Białobrzegach (lewe) w kierunku Smolarzyn. Ostatnią inwestycją w zakresie
chodników będzie budowa chodnika w Budach Łańcuckich (l) o długości ok. 960 m. Przewidywany
koszt budowy tych trzech odcinków chodników to kwota 984 781 zł, z czego Powiat Łańcucki
pokryje kwotę 246 195 zł, zaś Gmina Białobrzegi kwotę 738 586 zł. Ogólnie w 2014 r. wybudujemy
na terenie naszej gminy ok. 4,7 km chodników dla pieszych.
4. Budowa przedszkola w Białobrzegach – inwestycja, której otwarcie planowane było na
1 września tego roku, niestety nie zostanie ukończona w terminie. Od początku tej inwestycji mamy
duże problemy z terminami realizacji określonych etapów robót przez firmę budowlaną
z województwa świętokrzyskiego, która wygrała przetarg. Mimo bardzo łagodnej zimy, naszych
wezwań firma od początku tego roku nie pojawiła się na budowie.
W tej chwili gmina jest na etapie sporów prawnych z wykonawcą. Dokładamy wszelkich starań
aby rozwiązać ten problem i jak najszybciej zakończyć budowę.
5. Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Wola Dalsza, Dębina, Korniaktów
Płd., Budy łańcuckie (l), Korniaktów Płn., Białobrzegi (l) - to bardzo duża inwestycja polegająca
na budowie 6 boisk wielofunkcyjnych o wymiarach 32mx21m o nawierzchni elastycznej służących do
gry w piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Boiska te zlokalizowane są w bezpośrednim
sąsiedztwie szkół podstawowych (z wyjątkiem Dębiny) oraz placów zabaw. Poprzez tą inwestycję
chcemy znacząco poprawić warunki do prowadzenia lekcji WF dla dzieci w naszych szkołach,
a jednocześnie umożliwić młodzieży oraz dorosłym aktywne spędzanie czasu wolnego w godzinach
popołudniowych oraz w dni wolne od nauki i pracy. Po wybudowaniu Centrum Sportowo –
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Rekreacyjnego w Białobrzegach, które służy całej gminie, chcieliśmy aby także w każdej
miejscowości naszej gminy powstały takie małe centra sportu i rekreacji złożone właśnie z tych boisk
wielofunkcyjnych oraz placów zabaw. Przewidywany koszt tego zadania to kwota ok. 1 800 000 zł,
z czego środki Unii Europejskiej wynoszą 640 000 zł. Przewidywane zakończenie całego zadania to
wrzesień 2014 r.
6. Budowa oświetlania ulicznego przy drogach powiatowych – W ramach tego zadania
wybudujemy ok. 3,7 km nowego oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach
Dębina, Wola Dalsza, Białobrzegi (pr), Białobrzegi (l), Budy łańcuckie (pr), Budy Łańcuckie (l),
Korniaktów Płd. W ten sposób po realizacji tej inwestycji wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy
będą posiadać oświetlenie uliczne. Przewidywany koszt realizacji inwestycji to kwota ok. 250 000 zł.
7. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Domu Kultury w Białobrzegach (l) wnętrza tego budynku były od wielu lat nie remontowane, stąd też potrzeba malowania pomieszczeń,
remontu podłóg, remontu i wymiany oświetlenia i innych prac remontowych niezbędnych do tego aby
nadać budynkowi domu kultury właściwy wygląd i funkcjonalność. Przewidywany koszt to kwota ok.
100 000 zł.
8. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach GOKiCz w Białobrzegach –
pomieszczenia wymagają malowania po ostatnim remoncie, który miał miejsce kilkanaście lat temu.
Wykonane prace remontowe, poprawią wygląd i funkcjonalność pomieszczeń. Przewidywany koszt
planowanych prac to kwota ok. 40 000 zł.
9. Wykonanie prac remontowych w Urzędzie Gminy – wykonane będą prace malarskie
w części pomieszczeń oraz remont 1 łazienki. Ostatnie malowanie pomieszczeń miało miejsce 11 lat
temu, stąd też ściany wymagają odświeżenia, aby przywrócić biurom schludny i estetyczny wygląd.
Przewidywany koszt prac to kwota ok. 22 000 zł.
10. Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia
w Białobrzegach – należy uzupełnić i wymienić niektóre płytki oraz pomalować poręcze na
podjeździe dla niepełnosprawnych oraz położyć nowe płytki na schodach (większość jest popękana)
wraz z instalacją podgrzewającą płytki, tak aby zimą zapobiegło to śliskości schodów. Przewidywany
koszt to kwota ok. 9 500 zł.
Działania prospołeczne w 2014 r.
1. Jak co roku ufundujemy stypendia dla 15 najlepszych uczniów naszego gimnazjum.
Przeznaczamy na ten cel z budżetu gminy kwotę 15 000 zł.
2. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa uzyskał dofinansowanie na projekt pod nazwą
„Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”, którego realizacja rozpocznie się
w maju i zakończy w grudniu 2014 r. Całkowity koszt projektu to kwota 55 872 zł, z czego środki Unii
Europejskiej to kwota 38 162 zł. W ramach realizacji tego projektu realizowane będą następujące
zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy:
a) Warsztaty tenisa ziemnego – nauka gry w tenisa ziemnego na kortach Centrum Sportowo –
Rekreacyjnego w Białobrzegach dla 24 uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia
odbywać się będą od maja do października 2014 r. Uczestnicy podzieleni będą na 6 grup 4 –
osobowych. Nauka gry dla każdej grupy będzie trwała 32 godziny.
b) Warsztaty fotograficzne – nauka profesjonalnej fotografii oraz obsługi programu
komputerowego do obróbki zdjęć. Zajęcia dla 20 uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
rozpoczną się we wrześniu i zakończą w listopadzie 2014 roku. Odbywać się będą w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach w 2 grupach, po 20 godzin dla każdej grupy.
c) Warsztaty taneczne – zajęcia prowadzone będą w gimnazjum oraz w każdej z naszych szkół
podstawowych. Uczestniczyć w nich będzie 112 uczniów tych szkół tj. 7 grup po 16 dzieci. Dla każdej
z grup przewidziano 21 godzin zajęć, podczas których dzieci uczyć się będą tańców towarzyskich
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takich jak: walc angielski, walc wiedeński, tango, cha-cha, jive, rock’n’roll, quickstep, samba, rumba.
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i zakończą w grudniu 2014 r.
d) Warsztaty szachowe – warsztaty skierowane do 80 uczniów szkół podstawowych, odbywać
będą się w każdej ze szkół w 8 grupach po 10 osób. Przewidziano 21 godzin zajęć od września do
grudnia tego roku. W ramach tego zadania uczniowie nauczą się grać w szachy.
e) Akademia malarstwa – warsztaty malarskie dla 50 uczniów gimnazjum i szkół podstawowych
odbywać się będą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach oraz w Publicznym Gimnazjum
w Białobrzegach. Uczniowie pod okiem instruktora zapoznają się z technikami malarstwa olejnego,
akrylowego, czy też pasteli suchych. Na koniec zorganizowana będzie publiczna wystawa prac
uczestników. Zajęcia zorganizowane będą oddzielnie dla każdej z 5 grup po 10 osób każda. Dla
każdej grupy przewidziano 30 godzin zajęć, w terminie od września do listopada 2014 r.
To bardzo szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Udział w nich weźmie 286
uczniów.
3. Gmina Białobrzegi uzyskała dofinansowanie na projekt pod nazwą „Warsztaty rekreacyjno –
edukacyjne dla dorosłych mieszkańców Gminy Białobrzegi”. Całkowity koszt projektu to kwota
60 370 zł z czego środki Unii Europejskiej to kwota 43 999 zł. W ramach tego projektu, który
rozpocznie się w maju a zakończy w grudniu tego roku realizowane będą następujące zajęcia:
a) Edukacja dla bezpieczeństwa – obejmuje 16 godzinny kurs pierwszej pomocy dla 20
osobowej grupy, w formie wykładów i zajęć praktycznych. Termin realizacji – wrzesień – październik
2014 r.
b) Warsztaty tenisa ziemnego – zajęcia dla 36 osób podzielonych na 9 grup 4 osobowych
odbywać będą się od maja do października 2014. na kortach Centrum Sportowo – Rekreacyjnego
w Białobrzegach. Każda z grup odbędzie po 32 godziny zajęć, czyli łącznie odbędzie się 288 godzin
zajęć.
c) Warsztaty rękodzieła artystycznego – decoupage – zajęcia dla 2 grup 10 osobowych, po
10 godzin dla każdej z grup odbywać będą się w październiku tego roku w Domach Kultury
w Korniaktowie Płd. i Korniaktowie Płn.
d) Warsztaty projektowania i aranżacji ogrodów – uczestnicy podzieleni będą na 2 grupy po
12 osób. Każda z grup odbędzie po 100 godzin zajęć w terminie od września do grudnia 2014 r.
w Domu Kultury w Budach Łańcuckich pr i w Domu Kultury w Woli Dalszej.
e) Zajęcia nordic – walking - planuje się przeprowadzenie 22 zajęć po 90 min każde dla 12
osób w okresie od maja do października w 2014 r. Zajęcia odbywać będą się na trasach
Białobrzeskiego Parku Nordic – Walking, w lewobrzeżnej części gminy w Korniaktowie Płn.
i Białobrzegach l.
f) Kurs komputerowy – zajęcia dla 2 grup 10 osobowych odbywać będą się w Publicznym
Gimnazjum w Białobrzegach w okresie od września do listopada 2014 r. Dla każdej z grup
przewidziane jest 30 godz. zajęć przy komputerze. Zajęcia przeznaczone są dla osób
poczatkujących, które nie miały do czynienia z komputerem i chcą przyswoić sobie podstawowe
umiejętności, typu: korzystanie z internetu, skype, wysyłania i odbierania maili, robienia zakupów
w sieci, obsługi programu WORD, płatności elektroniczne itp.
g) Warsztaty fotograficzne – zajęcia dla 10 osób w wymiarze 20 godzin odbywać się będą
w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach w okresie od września do listopada 2014 r. Uczestnicy
oprócz poznania tajników profesjonalnej fotografii poznają programy graficzne do obróbki zdjęć.
h) Pisanie ikon – 30 godzinne zajęcia dla 10 osób odbywać się będą w okresie od września do
listopada 2014 r. w GOKiCz w Białobrzegach. Efekty prac uczestników warsztatów prezentowane
będą na wystawie w GOKiCz w Białobrzegach.
Nabór osób zainteresowanych udziałem w wybranych przez siebie warsztatach odbędzie
się w dniach 22.04. – 30.04.2014 r. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście w Urzędzie
Gminy w pok. Nr 10, lub telefonicznie – nr tel.: 17 224 03 57 w godzinach pracy urzędu tj. od
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7.30 do 15.30. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc na danym rodzaju zajęć,
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W warsztatach tenisa ziemnego nie mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział
w tego rodzaju warsztatach.
Wszystkimi projektami objęta będzie bardzo duża grupa osób dorosłych gdyż uczestniczyć w nich
będzie 152 osoby.
Sprawy różne
1. W związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia
2014 r.przypominany mieszkańcom którzy nie złożyli jeszcze w tym roku nowych deklaracji
o obowiązku jak najszybszego ich złożenia w Urzędzie Gminy Białobrzegi pokój nr 2. Wzory
deklaracji są dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej Gminy Białobrzegi w zakładce zbiórka
odpadów. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie do 30 kwietnia z urzędu zostanie
wszczęte postepowanie w wyniku którego będzie naliczana opłata za wywóz odpadów
w kwocie 25,00 zł miesięcznie, czyli jak za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
2. W związku z licznymi problemami związanymi z właściwym dokonywaniem wpłat z tytułu
podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż podatnicy i płatnicy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązani są do wpłacania za siebie w/w
zobowiązań. W przypadku gdy dojedzie do sytuacji, że uregulowania należności dokona inna osoba
ze swojego konta w tytule przelewu należy napisać imię, nazwisko, adres podatnika lub właściciela
nieruchomości oraz czy jest to podatek czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
podać numer karty czy konta podatnika, które znajdują się na nakazach płatniczych dotyczących
podatków i informacjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niedopuszczalne jest regulowanie różnego rodzaju zobowiązań czyli wnoszenie opłat za
odbiór odpadów komunalnych i podatków jednym przelewem!
3. Informujemy, że zgodnie z decyzją Poczty Polskiej I Ministra Finansów począwszy od
dnia 1 lutego 2014 r. wzrastają koszty upomnienia np. z tytułu niezapłaconych podatków czy
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 11,60 zł. Dlatego też prosimy
o pilnowanie terminów wpłat tych należności, gdyż niekiedy koszty upomnień, które musimy
naliczyć przewyższają ratę podatku, czy są porównywalne z opłatą za wywóz odpadów.
4. W związku z rozmieszczonymi na terenie Gminy Białobrzegi pojemnikami na szkło tzw.
dzwony zwracamy się z prośbą o wrzucanie przywiezionego szkła bezpośrednio do pojemnika a nie
umieszczanie go w workach czy pudełkach pod pojemnikiem, gdyż stojące obok “dzwonów” śmiecie
psują wizerunek naszych sołectw
Szanowni Państwo,
W imieniu władz samorządowych wszystkim naszym
mieszkańcom życzę pełnych pokoju i radości Świąt
Wielkanocnych oraz obfitych łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Białobrzegi
Franciszek Masłoń
Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń
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