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Reforma ustroju szkolnego w naszej gminie
: ]ZLą]NX ] XFKZDOHQLHP SU]H] 6HMP 53 XVWDZ\ R ]PLDQLH
ustroju szkolnego, która m. in. likwiduje gimnazja i przywraca 8-klasowe
V]NRá\ SRGVWDZRZH 5DGD *PLQ\ ]JRGQLH ]H VZRLPL NRPSHWHQFMDPL
SU]\MĊáD XFKZDáĊ RNUHĞODMąFą VLHü V]Nyá SRGVWDZRZ\FK QD WHUHQLH QDVzej
JPLQ\ SR  ZU]HĞQLD  U 5DGD *PLQ\ SU]\MĊáD MHGQRJáRĞQLH ZQLRVHN
Wójta aby wszystkie dotychczasowe 6-NODVRZH V]NRá\ SRGVWDZRZH
]RVWDá\ SU]HNV]WDáFRQH  Z  –NODVRZH V]NRá\ SRGVWDZRZH ]DĞ 6]NRáD
)LOLDOQD Z .RUQLDNWRZLH 3áG ] NO ,-,,, WDNĪH SR]RVWDáD Z QLH]PLHQLRQHM
formie. =DFKRZDOLĞP\ WDNĪH LVWQLHMąFH REZRG\ V]NROQH 7DN ZLĊF QD
QDV]\P WHUHQLH QLH EĊG]LH ĪDGQHM ]PLDQ\ Z LVWQLHMąFHM VLHFL V]NROQHM
'RNRQXMąF DQDOL]\ OLF]E\ XF]QLyZ  Z SRV]Fzególnych latach w naszych
V]NRáDFK PDP\RF]\ZLĞFLHĞZLDGRPRĞüNRQVHNZHQFMLILQDQVRZ\FKWDNLFK
GHF\]ML QLHPQLHM MHGQDN X]QDOLĞP\ ĪH PDMąF QD Z]JOĊG]LH DVSHNW
VSRáHF]Q\ SRQLHVLHQLH W\FK NRV]WyZ Z QDV]HM RFHQLH MHVW X]DVDGQLRQH
Konsekwencją W\FK G]LDáDĔ Vą WDNĪH QDV]H GHF\]MH GRW\F]ąFH LQZHVW\FML
w  V]NRáDFK RUD] Z\GDWNL QD SRPRFH QDXNRZH GOD NODV 9,, L 9,,, – to
WDNĪH EĊGą EDUG]R GXĪH Z\GDWNL ] EXGĪHWX JPLQ\ .DĪGD GHF\]MD QLHVLH
]D VREą RNUHĞORQH NRQVHNZHQFMH – XZDĪDP\ ĪH VNRUR ]GHF\GRZDOLĞP\
VLĊQDGDOV]HXWU]\PDQLHZV]\VWNLFKQDV]\FKV]Nyá, WRSRZLQQLĞP\WDNĪH
]DSHZQLüLPPRĪOLZLHQDMOHSV]HLSRUyZQ\ZDOQHZDUXQNLGRQDXNL – VWąG
teĪ GHF\]MHRGXĪ\FKZ\GDWNDFKLQZHVW\F\MQ\FK
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Zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2017 r.
1. Budowa
Ośrodka
Wsparcia
dla
Osób
Starszych
w Korniaktowie Południowym – inwestycja rozpoczęta w 2016 r., której
zakończenie nastąpi w terminie do 30 września 2017 r. W okresie od
października do grudnia 2017 r nastąpi nabór kadry, która zostanie
zatrudniona w Ośrodku oraz nabór pensjonariuszy. Przewidujemy
przyjęcie 20 osób. Docelowo w Ośrodku będzie mogło przebywać 30 osób
starszych. Ośrodek rozpocznie działalność od 1 stycznia 2018 r.
2. Rozbudowa
Centrum
SportowoRekreacyjnego
w Białobrzegach o budynek z siłownią, salą fitness, strefą SPA,
squashem, częścią gastronomiczną – to także inwestycja rozpoczęta
w 2016 r., z terminem zakończenia 31 sierpnia tego roku.
Ośrodek rozpocznie funkcjonowanie od października tego roku.
Informujemy, że w obiekcie część gastronomiczna zostanie
wydzierżawiona. Ogłoszenie o naborze ofert ukaże się w miesiącach lipiec
- sierpień tego roku.
3. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych – planowane
rozpoczęcie realizacji naszego Programu budowy oświetlenia ulicznego
dróg gminnych w 2016 r niestety przesunęło się na 2017 r. z powodu
problemów, które napotkaliśmy przy pracach projektowych. Prace
projektowe rozpoczęliśmy w kwietniu 2016 r. i mamy nadzieję, że do
końca roku zrealizujemy I etap naszego Programu budowy oświetlenia
ulicznego dróg gminnych. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy
w trakcie projektowania II i III etapu naszego Programu czyli kolejnych ok.
20 km oświetlenia ulicznego naszych dróg. Jeżeli uda nam się uzyskać
stosowne pozwolenia, to do końca tej kadencji zrealizujemy nasz cały
Program i wybudujemy ok. 30 km oświetlenia ulicznego przy naszych
drogach. Mamy na to środki finansowe – problemem natomiast są
przedłużające się prace projektowe i związane z nimi uzgodnienia
zwłaszcza z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie
w zakresie przebiegu oświetlenia ulicznego na terenach objętych
zagrożeniem powodziowym określonych nowymi mapami zagrożenia
powodziowego obowiązującymi od kwietnia 2015 r.
4. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Budach
Łańcuckich pr. – szkoła ta jest najbardziej oddalona od istniejących już
na terenie gminy sal sportowych, a jednocześnie pod względem liczby
uczniów w pełnej 8 – klasowej szkole podstawowej będzie szkołą
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porównywalną wielkością ze szkołami w Budach Łańcuckich (lewa)
i w Woli Dalszej, stąd też uznaliśmy, że powinna mieć także
porównywalne warunki nauki z tamtymi szkołami, które mają już sale
sportowe. Rozpoczęliśmy projektowanie pełnowymiarowej Sali sportowej
o wymiarach 12mx24m wraz z zapleczem. Jeżeli prace projektowe
przebiegną sprawnie (szczególnie w zakresie uzgodnień projektu
z różnymi służbami i instytucjami) to chcielibyśmy rozpocząć budowę
jesienią tego roku i zakończyć w 2018 r. To bardzo ambitny plan, ale mam
nadzieję, że uda nam się go zrealizować w tym terminie. Zagrożeniem są,
tak jak w przypadku oświetlenia ulicznego, przedłużające się procedury
administracyjne a nie finanse.
5. Rozbudowa
budynku
Szkoły
Podstawowej
Nr
2
w Korniaktowie Płn. – zgodnie z decyzją Rady Gminy o utworzeniu od
1 września 2017 r. 8-letnich szkół podstawowych na bazie istniejących
szkół podstawowych 6-letnich, szkoła w tej miejscowości jest za mała, aby
pomieścić 8 klas i oddział przedszkolny. Dlatego też w trosce o poprawę
warunków nauki dzieci i pracy nauczycieli, a także aby uniknąć
zmianowości postanowiono dobudować 4 klasy lekcyjne oraz
pomieszczenia towarzyszące. Rozpoczęliśmy projektowanie tej inwestycji,
zaś prace budowlane chcielibyśmy rozpocząć jesienią tego roku
i zakończyć w 2018 roku, jeżeli nie będzie problemów na etapie
uzgodnienia projektu z różnymi służbami i instytucjami.
6. Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Korniaktowie Płd. –
w ramach realizacji tego zadania chcemy dawne mieszkanie w budynku
szkoły adaptować na potrzeby szkoły. Pozwoliłoby to na poprawę
warunków nauki dzieci uczęszczających do tej szkoły. Wykonywany jest
aktualnie projekt techniczny.
Tak więc, w krótkim okresie zamierzamy rozpocząć i zrealizować
3 inwestycje w zakresie infrastruktury edukacyjnej, których nie
planowaliśmy do realizacji w tej kadencji, zaś których podjęcie związane
jest z wprowadzoną reformą ustroju szkolnego. Mimo, że są to zadanie
kapitałochłonne, uważamy, że skoro podjęliśmy decyzję o zachowaniu
naszej sieci szkolnej w istniejącym dotychczas kształcie, to należy być
konsekwentnym i także zadbać o właściwe warunki nauczania w tych
szkołach, w których bez tych inwestycji byłyby one utrudnione
i odbiegałyby od innych szkół o porównywalnej liczbie uczniów.
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7. Remonty dróg gminnych – planujemy wykonanie ok. 5,7 km
nowych nawierzchni asfaltowych na drogach będących własnością gminy.
Realizując ten zakres praktycznie kończymy asfaltowanie naszych dróg
przy których jest nawet tylko kilka gospodarstw domowych. Zadania te
zrealizujemy, jeżeli uda nam się zakończyć regulacje stanów prawnych
tych dróg do końca lipca. Jeżeli nie, to zostaną one przeniesione na 2018
rok.
8. Remonty domów kultury:
a) Dom Kultury w Budach Łańcuckich pr. – prace dotyczące Sali
widowiskowej będą polegały głównie na wymianie zniszczonego parkietu,
wymianie instalacji, sufitu, malowaniu pomieszczeń.
b) Dom Kultury w Korniaktowie Płd. – zakres prac podobny jak
w Budach Łańcuckich pr., dodatkowo wykonany zostanie remont
sanitariatów. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
9. Budowa targowiska w Białobrzegach – istniejące dotychczas
targowisko jest za małe, zaś warunki handlu zarówno dla sprzedających,
jak i kupujących nie są najlepsze i nie przystają do standardów, które
budujemy w wielu obszarach naszej działalności samorządowej.
Lokowanie sprzedaży na istniejącej drodze gminnej stwarza zagrożenie
dla korzystających z targowiska, ale także dla uczestników ruchu na tej
drodze, co niepotrzebnie rodzi też niekiedy konflikty. Chcemy to poprzez
budowę targowiska zmienić, tak aby to miejsce o znacznie większej
powierzchni spełniało zdecydowanie wyższe standardy, aby było
funkcjonalne zarówno dla sprzedających swoje towary, jak też kupujących
je. Projekt będzie realizowany w tym roku tylko w przypadku otrzymania
przez gminę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Stosowny
wniosek został przez gminę złożony w marcu tego roku.
10. Remont istniejących placów zabaw – istniejące przy szkołach
place zabaw funkcjonują już 6 lat, zachodzi więc potrzeba,
w szczególności wymiany zniszczonych płytek elastycznych, na jednolitą
elastyczną nawierzchnię, co znacząco poprawi zarówno estetykę, jak też
bezpieczeństwo placów zabaw. Wykonamy także renowacje istniejących
urządzeń.
11. Modernizacja parku w Korniaktowie Płd. – przygotowując się do
uruchomienia od 1 stycznia 2018 r. Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych
w Korniaktowie Płd. chcemy na istniejących dróżkach, które są wykonane
w technologii kamiennej, położyć kostkę brukową, aby osobom starszym
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oraz innym osobom, korzystającym z tras spacerowych łatwiej było się
poruszać. Jednocześnie istniejący drzewostan, wymaga wykonania
zabiegów pielęgnacyjnych.
12. Remont pomieszczeń remizy OSP w Woli Dalszej – istniejące
pomieszczenia są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają
generalnego
remontu,
tak
aby
mogły
służyć
strażakom.
W pomieszczeniach tych planowana jest m. in. ekspozycja pamiątek
związanych z historią Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej
Gminy.
13. Rozbudowa placu zabaw w Białobrzegach – istniejący plac
zabaw w obrębie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach jest
bardzo mały i z informacji, które otrzymujemy od rodzin korzystających
z obiektów Centrum wynika, że czekają one na poszerzenie oferty w tym
zakresie. Mając na względzie te uwagi oraz fakt, że coraz więcej rodzin
korzysta z obiektów Centrum podjęliśmy decyzję o rozbudowie
istniejącego placu zabaw.
14. Doposażanie jednostek OSP w sprzęt pożarniczy – w ramach
trwającej od kilku lat wymiany przestarzałego sprzętu ratowniczogaśniczego zamierzamy zakupić samochód strażacki typu lekki dla OSP
w Korniaktowie Płd. oraz zestaw narzędzi do ratownictwa drogowego dla
OSP w Białobrzegach.
15. Montaż trybun na stadionie w Woli Dalszej – w miejsce
istniejących, zniszczonych, drewnianych trybun (wielopoziomowych
ławek) zamontujemy nowe, metalowe trybuny.
16. Rozbudowa
sieci
wodociągowej
i
kanalizacyjnej
w Białobrzegach pr., Dębinie i Korniaktowie Płd. – w ramach tego
zadania projektujemy i wybudujemy sieć wodociągową i kanalizacyjną w
tych
miejscowościach,
w
części
terenów
objętych
planem
zagospodarowania przestrzennego, tak aby przygotować ich do
sprzedaży. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to oczywiście
wydatki z budżetu gminy, ale uzbrojenie działek zwiększa ich
atrakcyjność, a tym samym szanse na pozyskanie nowych mieszkańców
naszej gminy, co ma bardzo duże znaczenie dla naszego dalszego
rozwoju.

5

17. Budowa dróg wewnętrznych w Białobrzegach i Dębinie –
celem tej inwestycji jest uzbrojenie kolejnych działek budowlanych w tych
miejscowościach.
18. Remont drogi powiatowej: Łańcut – Podzwierzyniec –
Białobrzegi - na długości ok. 3,8 km tj. od skrzyżowania w Dębinie do
Urzędu Gminy zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. To
odcinek drogi o dużym natężeniu ruchu, bardzo ważny zarówno dla
mieszkańców naszej gminy, jak też kierowców z Powiatów Leżajskiego
i Przeworskiego. Zadanie to będzie sfinansowane po 50% przez Powiat
Łańcucki i Gminę Białobrzegi.
Działania prospołeczne w 2017 r.
1. W tym roku będziemy kontynuować nasz 3 letni Program
Profilaktyki Zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w zakresie
zapobiegania próchnicy zębów.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Programie także tych, którzy dotychczas
z niego nie korzystali. Program realizuje Gabinet Stomatologiczny
w Białobrzegach prowadzony przez lek. Stom. Bartłomieja Szpyrkę. Na
wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie: nr tel.: 534 455 388.
Program w całości finansowany jest ze środków budżetu gminy.
2. Kontynuujemy Program Edukacyjny dla uzdolnionych uczniów
naszych szkół podstawowych pod nazwą „Białobrzeska Kuźnia
Talentów”. W zajęciach z języka angielskiego i matematyki uczestniczy
30 uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych.
3. W
ramach
kolejnej
edycji
Programu
Edukacyjnego
„Białobrzeskie Inicjatywy Edukacyjne” realizowanych jest 4 projekty
przez 4 nasze szkoły.
4. Rozpoczęliśmy realizację II edycji Programu „Umiem pływać” dla
105 uczniów kl. III szkół podstawowych. Koszt realizacji Programu to
kwota 34 960 zł, z czego 17 460 zł zostało pozyskane przez gminę
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaś 17 500 zł to środki budżetu gminy.
5. Kontynuujemy naukę gry na instrumentach – w zajęciach
w GOKiCz w Białobrzegach uczestniczy ok. 70 dzieci i młodzieży, które
uczą się gry na gitarze klasycznej, keyboardzie, pianinie elektrycznym
i klasycznym, skrzypcach, oraz prowadzona jest nauka śpiewu. Na
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podkreślenie zasługuje bardzo wysoka frekwencja uczestników zajęć
muzycznych. Zajęcia w 50% finansowane są z budżetu gminy.
6. Placówki Wsparcia Dziennego – od maja rozpoczną
funkcjonowanie na terenie naszej gminy 2 Placówki Wsparcia Dziennego
w Domu Kultury w Woli Dalszej i Budach Łańcuckich. Prowadzone są one
przez GOPS w ramach projektu „pn. „RODZINA – WSPÓLNA
PRZESTRZEŃ”, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w kwocie 481 790,65 zł. Cała wartość projektu
wyniesie 512 543,25 zł.
Projekt realizowany będzie do końca 2018 r., zaś później będzie
kontynuowany ze środków budżetu gminy. W zajęciach mogą
uczestniczyć także dzieci z innych miejscowości naszej gminy. W ramach
projektu uczestnicy mogą skorzystać z pomocy asystenta rodziny, spotkań
edukacyjnych i informacyjnych dla rodziców, treningów kompetencji
rodzicielskich,
indywidualnego
poradnictwa
psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego. Ponadto zostaną utworzone 2 placówki
wsparcia dziennego (w Budach Łańcuckich i Woli Dalszej), gdzie dzieci
mogą liczyć na zabawę, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, zajęcia
specjalistyczne (socjoterapeutyczne, logopedyczne, korekcyjno –
kompensacyjne).
7. Program Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach” –
informujemy, że mimo likwidacji gimnazjum nasz program będzie
realizowany do czasu zakończenia procesu wygaszania gimnazjum,
a więc jeszcze przez 2 lata, tak więc mimo, że od 1 września 2017 r. nie
będzie już naboru do 1 klasy naszego gimnazjum, to uczniowie klas II i III
niech nadal starają się tak pracować, aby otrzymać stypendium, bo będą
takie możliwości.
8. Dofinansowanie drużyn harcerskich i gromad zuchowych –
będziemy kontynuować wsparcie finansowe dla zuchów i harcerzy, także
jeżeli chodzi o ich obozy wakacyjne tj. obóz nad Morzem Bałtyckim
i w Majdanie Sopockim.
9. Program „Szerokie Horyzonty” – program edukacyjnowychowawczy realizowany przez grupę młodzieży w Domu Kultury w Woli
Dalszej skierowany do dzieci i młodzieży od 3 lat do wieku gimnazjalnego.
Są to popołudniowe zajęcia z języka angielskiego, muzyczne
i artystyczne. Projekt w całości finansowany jest ze środków budżetu
gminy.
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10.
=DMĊFLD IHU\MQH L ZDNDF\MQH GOD dzieci – organizowane
SU]H] *2.L&] Z %LDáREU]HJDFK ]DMĊFLD SRGF]DV IHULL ]LPRZ\FK FLHV]\á\
VLĊ GXĪ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP GODWHJR WHĪ *2.L&] SU]\JRWXMH
i SU]HSURZDG]LSRGF]DVQDMEOLĪV]\FKZDNDFML]DMĊFLDGODG]LHFLLPáRG]LHĪ\
ZFDáRĞFLVILQDQVRZDQH]EXGĪHWXJPLQ\
6SUDZ\UyĪQH
1. W ramacK RJáRV]RQHJR SU]H] QDV QDERUX FKĊWQ\FK QD PRQWDĪ
instalaFML VRODUQ\FK ]JáRVLáR VLĊ 264 gospodarstw domowych. /LF]\OLĞP\
QD ZLĊNV]H ]DLQWHUHVRZDQLH QDV]\FK PLHV]NDĔFyZ PRQWDĪHP LQVWDODFML
VRODUQ\FK0DáDOLVWD]JáRV]RQ\FKJRVSRGDUVWZ]WHUHQXJPLQ\PRĪHPLHü
ZSá\ZQDX]\VNDQLHGRILQDQVRZDQLDJG\ĪPDWR]QDF]HQLe przy punktacji
projektu. *PLQD SU]\JRWRZDáD ZQLRVHN R GRILQDQVRZDQLH L ]áRĪ\áD JR
w 8U]ĊG]LH 0DUV]DáNRZVNLP 2F]HNXMHP\ QD RFHQĊ IRUPDOQą
i PHU\WRU\F]Qą QDV]HJR ZQLRVNX 3R X]\VNDQLX VWRVRZQ\FK LQIRUPDFML –
P\ĞOLP\ ĪH EĊG]LH WR QD SRF]ąWNX ,, SyáURF]D 017 r. – poinformujemy
PLHV]NDĔFyZNWyU]\]JáRVLOLVLĊGRSURJUDPXRZ\QLNDFKRFHQ\QDV]HJR
wniosku.
2. = SU]\MHPQRĞFLąLQIRUPXMHP\ ĪH QDV]H ORGRZLVNR SR UD]NROHMQ\
RND]DáR VLĊ  SU]HERMHP VH]RQX ]LPRZHJR Z UHJLRQLH W okresie
3 PLHVLĊF\ ] ORGRZLVND VNRU]\VWDáR ponad 8 600 osób z UyĪQ\FK
PLHMVFRZRĞFL Z UHJLRQLH QDZHW ] PLHMVFRZRĞFL GRĞü RGOHJá\FK 7R
]QDF]ąFR ZLĊFHMRVyEQLĪ Z]HV]á\PURNX7RGRVNRQDáDSURPRFMDQDV]HM
JPLQ\ D MHGQRF]HĞQLH WDN GXĪD OLF]ED NRU]\VWDMąF\FK SRWZLHUG]D
VáXV]QRĞü QDV]HM GHF\]ML o rozbudowie CSR o lodowisko. MLPR ĪH RG
WHJR URNX RG RSáDW PXVLP\ RGSURZDG]Dü SRGDWHN 9DW QLH SRGQLHĞOLĞP\
VWDZHNRSáDW za korzystanie z lodowiska.
1DOHĪ\ GRGDü ĪH RSUyF] GRURVá\FK ] ORGRZLVND NRU]\VWDáD PáRG]LHĪ
z JLPQD]MXP RUD] XF]QLRZLH V]Nyá SRGVtawowych z terenu gminy. Wielu
z QDV]\FK XF]QLyZ G]LĊNL WHPX ĪH PDP\ ORGRZLVNR QDXF]\áD VLĊ MHĨG]Lü
QDá\ĪZDFKLWDXPLHMĊWQRĞüMXĪLP]RVWDQLHQD]DZV]H7RWDNĪHZDUWRĞü
NWyUHMWUXGQRQLHGRFHQLü
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