Z Ŝycia gminy
Nr 1/2005

Biuletyn Informacyjny Gminy Białobrzegi
W tym numerze :
-

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 r.
Działania prospołeczne w 2004 r.
Główne załoŜenia budŜetu gminy na 2005 r.
Zamierzenia inwestycyjne na 2005 r.
Pomoc socjalna dla uczniów - stypendia szkolne
Sprawy bieŜące

str.
1-4
4 -12
12 -13
13 -15
15 -18
18 -20

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 r.
Rok 2004 to kolejny rok bardzo wysokich wydatków na inwestycje w naszej gminie –
wydaliśmy na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2004 r. kwotę 4 814 000 zł. tj. 37,6%
wydatków budŜetu gminy (średnia krajowa w 2003 r. wynosiła 15,4%).
To wszystko miało miejsce przy skokowej zwyŜce podatku VAT na materiały budowlane (z 7%
na 22%), co znacznie podniosło koszty naszych inwestycji.
Otrzymaliśmy takŜe nowe zadania przy zbyt małych środkach z budŜetu państwa na ich
realizację, szerzej informowaliśmy
o tym w Biuletynie Informacyjnym wydanym na początku 2004r. (Nr 1/2004).
Niemniej jednak dzięki dyscyplinie finansów gminnych, oraz pozyskaniu duŜych środków
pomocowych spoza budŜetu udało nam się utrzymać szybkie tempo rozwoju.
W 2004 r. pozyskaliśmy 1 051 000 zł z róŜnych funduszy pomocowych (Unia Europejska, Bank
Światowy, AR i MR)
NajwaŜniejsze inwestycje zrealizowane w 2004 r. to:
1.
Kanalizacja – ukończyliśmy kanalizację wsi Dębina
i wykonaliśmy część kanalizacji wsi Białobrzegi. Wykonano
15 km sieci, oraz 4 przepompownie. Do kanalizacji podłączono 100 gospodarstw . Koszt tej
części zadania to kwota
2 255 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2.
Drogi – wydatkowano na ten cel kwotę 514 000 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na
drodze „Podłącze”
w Korniaktowie Płd. – ok. 1 km – koszt 293 000 – zadanie dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Resztę środków wydano na kamień, arszę , remonty mostów, parkingi publiczne, zimowe
utrzymanie dróg gminnych, kopanie rowów. Rady Sołeckie decydowały jakie drogi remontować i
na jakie cele wydawać te środki.
3.
Remonty szkół i przedszkola
Wydatkowaliśmy tutaj bardzo duŜo środków – wykonano prace o wartości 672 000 zł. Jest to
dalszy ciąg realizacji naszego programu odnowy szkół przyjętego na początku kadencji, dzięki
któremu nasze szkoły stają się coraz piękniejsze, uczniowie mogą uczyć się, a nauczyciele
pracować
w estetycznych, ładnych i bezpiecznych pomieszczeniach.
a. Wykonano generalny remont Szkoły Podstawowej Nr 2

w Budach Łańcuckich (pr.) – koszt remontu 265 000 zł – zadanie dofinansowane przez Bank
Światowy. W budynku wymieniono wszystkie instalacje, wykonano nowe podłoŜe, połoŜono
nowe wykładziny (wcześniej były odpadające płytki PCV), wymieniono stolarkę wewnętrzną,
połoŜono nowy parkiet w salce gimnastycznej, pomalowano pomieszczenia – jednym słowem
ze starej szkoły zostały tylko mury.
b. Wykonano generalny remont budynku Publicznego Przedszkola w Białobrzegach – koszt
remontu 134 000 zł.
W tym prawie 100 – letnim budynku zostały tylko mury, cała reszta jest nowa. Budynek
osuszono wykonując izolację poziomą. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i
wewnętrzną, zerwano stare podłogi, wykonano nowe podłoŜe wraz z dociepleniem, połoŜono
wykładziny i nowe podłogi, wymieniono wszystkie instalacje, zakupiono nowy sprzęt do kuchni.
c. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w szkołach:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Białobrzegi (pr.)-130 000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Płn.- 45 000 zł
d. Rozpoczęto remont Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białobrzegach (lewe) gdzie wymieniono instalacje: c.o., wodno – kanalizacyjną i elektryczną –
koszt 98 000 zł.
4.
Remont generalny budynku GOKiCz w Białobrzegach - koszt 387 000 zł. Tak
wysokie koszty remontu związane były głównie z konieczności zerwania wszystkich parkietów,
oraz podłoŜy ze względu na przyjętą przy budowie tego budynku technologię, która była
przyczyną przykrych zapachów w tym budynku.
Wykonano nowe instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wykonano nowe sanitariaty, oraz
kuchnię i garderobę, wykonano nowe podłoŜa, docieplenia, połoŜono we wszystkich
pomieszczeniach nowe wykładziny i parkiety, pomalowano wszystkie pomieszczenia.
Powstał niemalŜe nowy obiekt, z nowymi wnętrzami, bez uciąŜliwych zapachów, obiekt który
staje się takŜe wizytówką tej gminy.
Jak zapewne Państwo zauwaŜyliście przystępując do remontu budynków (od wielu lat nie
remontowanych) realizujemy taki zakres prac, Ŝe w remontowanych budynkach pozostają
przewaŜnie tylko mury, resztę urządzeń, instalacji, podłoŜy wymieniamy na nowe. To podnosi
znacznie koszt remontu, ale dzięki temu obiekty te przez najbliŜsze kilkadziesiąt lat powinny
słuŜyć nam bez większych nakładów na nie, poza bieŜącą konserwacją, czy malowaniem raz na
kilka lat. Dzięki stosowaniu nowych technologii i urządzeń zmniejszają się nam takŜe bieŜące
koszty utrzymania tych budynków.
5.
Połączenie sieci wodociągowych prawo – i lewobrzeŜnej części gminy – koszt: 150
000 zł, inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji wzrosło
bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w wodę w przypadku awarii jednej ze stacji ujęcia
wody. Jednocześnie liczymy na to, Ŝe dzięki zaopatrywaniu w wodę z ujęcia w Korniaktowie Płn.
mieszkańców Bud Łańcuckich (pr), Korniaktowa Płd. i części Białobrzeg (po Urząd Gminy)
obniŜą się koszty pozyskiwania wody surowej przez GGRK
w Białobrzegach.
6.
Remonty w Domach Kultury – wykonano remont kuchni i zaplecza sanitarnego w
Domu Kultury w Budach Łańcuckich (pr.), wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej w
pozostałych domach kultury. Wydatkowano na te cele kwotę: 80 000 zł.
7.
Remonty w Ośrodkach Zdrowia - koszt 93 000 zł. Środki te wydatkowano na budowę
podjazdu dla niepełnosprawnych, oraz wymianę stolarki okiennej w Białobrzegach, oraz
wymianę stolarki i inne prace w Budach Łańcuckich (pr.).
8.
Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach
Łańcuckich (lewa) – inwestycja rozpoczęta końcem sierpnia 2004 r. Do końca grudnia
ubiegłego roku wykonano stan surowy – zrealizowano prace na kwotę 663 000 zł. Źródłem
finansowania tej inwestycji jest dotychczas budŜet gminy, zabiegamy o środki pomocowe, o
które niestety jest coraz trudniej.
Pomimo tak duŜego zakresu zadań inwestycyjnych 2004 rok zamknęliśmy bez zobowiązań,
płacąc wszystkie naleŜności w terminie.
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Działania prospołeczne w 2004 r.
1.
W ramach włączenia się gminy w walkę z bezrobociem po raz kolejny organizowaliśmy
szkolenia, których celem było uzyskanie przez uczestników kursów nowych umiejętności,
które zwiększyłyby ich szanse na trudnym rynku pracy.
a. w miesiącach V – VII przeprowadzono 60 – godzinny kurs komputerowy w którym
uczestniczyło 60 osób, a w miesiącu VII przeprowadzono 35 – godzinny kurs obsługi kas
fiskalnych, który ukończyło 30 osób.
Oba kursy były bezpłatne dla ich uczestników. Na sfinansowanie tych kursów udało się
pozyskać środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w
kwocie 15 000 zł. Resztę kosztów tj. kwotę 3 763 zł. pokrył Urząd Gminy.
b. W miesiącu sierpniu zorganizowano 30 – godzinny bezpłatny kurs pod nazwą „ABC
Przedsiębiorczości”, w którym uczestniczyło 12 osób. Celem kursu było wyposaŜenie
uczestników w podstawową wiedzę dotyczącą problemu załoŜenia własnej firmy. Na
dzień dzisiejszy 3 osoby spośród tych, które ukończyły kurs załoŜyły własne firmy,
wskazuje to na potrzebę, a jednocześnie efektywność tego typu szkoleń.
2.
Po raz kolejny (czwarty) zorganizowaliśmy na terenie naszej gminy program profilaktyki
zdrowotnej. Tym razem adresowany był do dzieci i młodzieŜy naszych szkół w wieku powyŜej
10 lat i dotyczył wczesnego wykrywania wad postawy. To prawdziwa plaga zdrowotna
dotycząca naszych dzieci i młodzieŜy, to cena za siedzący, mało aktywny tryb Ŝycia, zbyt duŜo
spędzania czasu przed komputerem, telewizorem itd.
Badania przeprowadził zespół lekarzy chirurgów i ortopedów dziecięcych ze Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie pod kierunkiem Ordynatora Oddziału Ortopedii i
Traumatologii doc. dr hab. n. med. Sławomira Sneli. Badanie było sfinansowane przez Urząd
Gminy. Przebadanych zostało 558 dzieci, uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych i wszyscy
uczniowie gimnazjum.
Dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy otrzymały zalecenia dalszych konsultacji u lekarza
rodzinnego, bądź lekarza specjalisty w przypadku powaŜniejszych wad.
Apelujemy do rodziców dzieci, aby skorzystali z wyników tych badań, nie lekcewaŜyli zaleceń
lekarzy – przed naszymi dziećmi jeszcze miejmy nadzieję długie Ŝycie, a cięŜko Ŝyje się z
krzywym kręgosłupem, czy inną wadą postawy. W okresie dzieciństwa czy młodzieńczym
wadę niekiedy moŜna usunąć ćwiczeniami, zaś w wieku dorosłym najczęściej pozostaje
operacja i często Ŝyje się z bólem.
Spróbujmy takŜe zmienić tryb Ŝycia i Ŝywienia naszych dzieci. Mniej siedzenia przed
komputerem i telewizorem, więcej ruchu na świeŜym powietrzu. Mniej teŜ chipsów, chrupek,
hamburgerów itp. więcej owoców, warzyw naturalnych soków. Będzie taniej a jednocześnie
zdrowiej.
3.
JuŜ trzeci rok finansujemy program fluoryzacji zębów na terenie naszych szkół – bez
naszych środków program ten nie byłby zrealizowany, gdyŜ nie ma środków w budŜecie
państwa na ten cel, czyli zapobieganie próchnicy zębów u dzieci.
4.
Kontynuowany jest program „Świetlica Środowiskowa” realizowany przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach za środki pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego, a takŜe przy wsparciu finansowym gminy. Świetlice środowiskowe
funkcjonują w Woli Dalszej, Budach Łańcuckich (lewa) i Białobrzegach (prawa). Dzięki
zajęciom w świetlicach środowiskowych dzieci szkolne mogą w godzinach popołudniowych
rozwijać swoje zainteresowania, zagospodarować poŜytecznie wolny czas.
5.
Podobnie jak w roku poprzednim spore środki finansowe przekazaliśmy na
funkcjonowanie druŜyny harcerskiej przy Gimnazjum w Białobrzegach, oraz druŜyn
zuchowych przy SP Nr 2 w Białobrzegach i SP Nr 2 w Budach Łańcuckich – była to kwota
ok.10 500 zł. Dzięki tym środkom podczas wakacji uczniowie z gimnazjum mieli
dofinansowany wyjazd na 12 – dniowy obóz nad morze, zaś zuchy z Bud Łańcuckich
uczestniczyły w kilkudniowym obozie zorganizowanym w Wydrzu.
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Bez tych środków finansowych pochodzących z gminy najprawdopodobniej te wyjazdy na
wypoczynek letni nie byłyby moŜliwe dla wielu z uczestników.
6.
„Niepowtarzalne miejsca godne zobaczenia” (Opracowała: Joanna Wal) – to motto
programu opracowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach.
Zakładał on zorganizowanie trzech jednodniowych wycieczek autokarowych dla dzieci w
okresie wakacji 2004.
Główną przyczyną, dla której podjęto starania jego stworzenia była chęć pokazania dzieciom
piękna przyrody najbliŜszych okolic oraz zabytki kultury i architektury.
W sytuacji, gdy rodzina nie zaspokaja w pełni wszystkich potrzeb, poniewaŜ boryka się z
trudnościami i problemami - chcemy poprzez wycieczki dostarczyć dzieciom nowych przeŜyć i
doświadczeń. Pozytywnym bodźcem do zorganizowania czegoś, z czego mogliby skorzystać
najmłodsi była odbyta wycieczka do Soliny w czasie wakacji 2003. Radość i zadowolenie
uczestników było tak duŜe, Ŝe zdołało utwierdzić nas w przekonaniu o sensie tego rodzaju
pracy.
9 lipca 2004 r. odbyła się pierwsza wycieczka w okolice Krosna. Uczestniczyło w niej 38 dzieci
z terenu całej gminy. Zwiedziliśmy: Iwonicz Zdrój - uzdrowisko, pijalnię wód, źródełko
„Bełkotkę”, Rymanów a w nim hutę szkła artystycznego, następnie Duklę z ekspozycją broni
z drugiej wojny światowej oraz kościół i klasztor Bernardynów (relikwie św. Jana). Następnym
miejscem była Bóbrka: Skansen Przemysłu Naftowego - usytuowany w pięknej leśnej scenerii
oraz Muzeum - dworek Łukasiewicza. W śarnowcu zabrakło nam szczęścia, poniewaŜ
Muzeum Marii Konopnickiej było zamknięte. Obejrzeliśmy park, Ŝałując Ŝe nie udało się
zobaczyć wnętrza dworku - gdzie Ŝyła pisarka tak bliska i znana wszystkim dzieciom. Z
śarnowca udaliśmy się do rezerwatu skalnego „Prządki”. Ostatnim miejscem były ruiny
zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu wraz z jego historią, która jest znana prawie kaŜdemu
dzięki „Zemście” A. Fredry.
Miejscem zorganizowania drugiej wycieczki były Bieszczady. 6 sierpnia autokar zabrał 44
dzieci na wymarzony - pierwszy w Ŝyciu rejs statkiem. W pierwszej kolejności odbyło się
zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, które jest największym skansenem w
Polsce pod względem ilości obiektów. Potem Solina i spełnienie marzeń dzieci o chęci
popływania statkiem oraz spacer po zaporze. W drodze powrotnej dzieci obejrzały zabytkową
kolejkę wąskotorową oraz dworzec w Dynowie.
Wakacje dobiegały końca. Na ich zakończenie - 28 sierpnia 38 dzieci pojechało na trzecią
wycieczkę. Tym razem
zwiedzać Pogórze CięŜkowickie. Pierwszym miastem, gdzie
zatrzymaliśmy się było Pilzno, a w nim Fabryka i Muzeum Lalek. Z Pilzna udaliśmy się do
Tuchowa, zwiedziliśmy kościół Redemptorystów, ruchomą szopkę oraz Muzeum misyjne.
Niezapomnianym przeŜyciem dla dzieci były CięŜkowice. Uczestnicy przeszli pieszo przez
rezerwat „Skalne Miasto” i „Wąwóz Czarownic”.
Zwiedzanie to tylko część atrakcji, jakie przeŜyły dzieci w czasie trzech wycieczek. Były
jeszcze jazdy na karuzeli i inne niespodzianki.
Mamy nadzieję, Ŝe zorganizowane wyjazdy pozwoliły zrealizować załoŜone przez nas cele.
Dzieciom umoŜliwiły zobaczenie wielu pięknych zakątków naszego regionu, pozwoliły
nawiązać nowe przyjaźnie, dały radość i piękne niezapomniane przeŜycia. Wszystko, co
zobaczyły pozostanie ich wewnętrznym bogactwem.
Dziękujemy Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za poparcie oraz Komisji d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, która udzieliła częściowego wsparcia finansowego.
6.
Realizowany jest w dalszym ciągu wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Lokalnego w Białobrzegach Program Pomocy Stypendialnej „Równe szanse w
Białobrzegach”. W całej Polsce realizowanych jest tylko 34 takie programy. Jest to jeden z
największych programów stypendialnych w Polsce.
W kolejnej edycji Programu Pomocy Stypendialnej „Równe Szanse w Białobrzegach” na
rok szkolny 2004/2005 złoŜono łącznie 109 wniosków o przyznanie stypendiów (w poprzednim
roku było ich 60). Przyznano 45 stypendiów po: 15 dla studentów (200 zł x 9 miesięcy), 15 dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (100 zł x 10 miesięcy), 15 dla uczniów Publicznego
Gimnazjum w Białobrzegach (50 zł x 10 miesięcy). Zasady oceniania wniosków i
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przyznawania stypendiów pozostały niezmienione w stosunku do ubiegłego roku. Wnioski
oceniane są na podstawie opracowanego systemu punktowego ustalanego w oparciu o 3
kategorie: wyniki w nauce, średni dochód netto na członka rodziny oraz szczególne
osiągnięcia.
Znacznie większa liczba wniosków o stypendia w tym roku świadczy o tym, Ŝe jeden z
podstawowych celów programu stypendialnego, jakim jest motywowanie jak najszerszej grupy
uczniów i studentów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce został osiągnięty.
Stypendia dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach.
Wpłynęło 33 wnioski od gimnazjalistów. Wszystkie spełniały kryteria formalne. Stypendia
przyznano 15-stu następującym osobom:
Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Niemiec Gabriela
Kojder Karolina
Machniak Maria
Koń Paulina
Bejster Ewelina
Stącel Lidia
Markowicz Anna
Bielówka Andrzej
Kochman Magdalena
Markowicz ElŜbieta
Panek Mateusz
Bester Jolanta
Janusz Urszula
Kloc Marek
Kruk Bogusława

Miejsce zamieszkania
Budy Łańcuckie
Budy Łańcuckie
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Białobrzegi
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Budy Łańcuckie
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Dębina
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wpłynęło 44 wnioski od uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 2 nie spełniały
wymogów formalnych (w jednym przypadku średnia z wyników w nauce poniŜej 4,50, zaś w
drugim wniosek złoŜony został przez osobę, która nie mieszka na terenie Gminy Białobrzegi.
Stypendia przyznano następującym 15-stu osobom:
Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fołta Wioleta
Piestrak Anna
Gorlach Ewelina
Fołta Marta
Mach Beata
Kordas Małgorzata
Wota Monika
Ziemińska Justyna
Ciąpała Piotr
Obłoj Magdalena
Konieczna Wioleta
Rupar Dorota
Bartnik Anna
Mach Agnieszka

Miejsce zamieszkania
Budy Łańcuckie
Białobrzegi
Wola Dalsza
Budy Łańcuckie
Wola Dalsza
Budy Łańcuckie
Korniaktów Południowy
Korniaktów Północny
Białobrzegi
Dębina
Budy Łańcuckie
Korniaktów Południowy
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
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15.

Zając Ewelina

Dębina

Stypendia dla studentów szkół wyŜszych.
Wpłynęło 32 wnioski. Wszystkie spełniały kryteria formalne. Stypendia zostały przyznane
15-stu następującym osobom:
Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kruk Anna
Kostka Anna
Biały Marta
Gurak Agnieszka
Rączka Jolanta
Bester Magdalena
Trojnar Renata
Fołta Iwona
Paczocha Justyna
Bednarz Marzena
Wanowicz Katarzyna
Mazur Maciej
Dudek Mateusz
Becla Michał
Kołcz Katarzyna

Adres
Korniaktów Południowy
Budy Łańcuckie
Wola Dalsza
Korniaktów Północny
Korniaktów Północny
Białobrzegi
Wola Dalsza
Budy Łańcuckie
Wola Dalsza
Białobrzegi
Wola Dalsza
Budy Łańcuckie
Dębina
Dębina
Korniaktów Południowy

Jak widać z przedstawionych wyŜej informacji wiele zostało w naszej ocenie zrobione w
mijającym roku w zakresie działań prospołecznych, czyli w zakresie bezpośrednich inwestycji
w rozwój człowieka. Niektóre z tych działań juŜ na stałe wrosły w naszą gminną rzeczywistość.
Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w regionie, które tak wiele uwagi i środków finansowych
poświęca na tego typu działania. Taka postawa naszego samorządu wynika z przekonania, Ŝe
w harmonijnym rozwoju gminy waŜne są nie tylko inwestycje infrastrukturalne typu drogi,
kanalizacja itp., ale takŜe inwestycje w zdrowie, edukację i inne działania sprzyjające
rozwojowi człowieka.
Główne załoŜenia budŜetu na 2005 r.
Jak co roku konstrukcja budŜetu gminy oparta jest na głównym załoŜeniu inflacyjnego
wzrostu dochodów podatkowych i wydatków. W tym roku płace, oraz inne wydatki wzrosną o
wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów na 2005 r. tj. o 3 %.
Nie planujemy w tym roku zaciągania kredytów lub poŜyczek. Zadania inwestycyjne będziemy
realizować w oparciu o środki własne, oraz pozyskane z innych źródeł. Na dzień dzisiejszy
mamy zapewnione środki pozabudŜetowe na 2005 r. w wysokości ok. 950 000 zł. pochodzące z
Unii Europejskiej oraz Banku Światowego. Czynimy starania o kolejne środki pomocowe,
jednakŜe jest o nie coraz trudniej. Zapowiadane od wielu miesięcy ogromne pieniądze z Unii
Europejskiej na infrastrukturę okazały się niestety znacznie mniejsze niŜ oczekiwaliśmy,
zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji na obszarach wiejskich
Jako przykład niech posłuŜy fakt, Ŝe na działanie „Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa”
z którego dofinansowane są budowa i modernizacja szkół i sal sportowych na całe
województwo podkarpackie w 2004 r. przeznaczona była kwota niewiele ponad 4 mln. zł. gdzie
koszt budowy hali sportowej 24m x 12m (takiej jak budujemy w Budach Łańcuckich) wynosi ok.
2 mln. zł. W działaniu tym złoŜono 66 wniosków na kwotę ponad 163 mln. zł, zaś
dofinansowanie otrzymało 5 wniosków na kwotę ok. 4 mln. zł. Tak więc kwota dostępnych
środków unijnych na 2004 r. w tym działaniu była 40 razy mniejsza od zapotrzebowania
samorządów na dotacje.
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Na lata 2004 – 2006 na to działanie przeznaczona jest w naszym województwie kwota niewiele
ponad 17 mln. Jeśli dodamy do tego napływające z Brukseli sygnały o ograniczeniu wydatków
budŜetowych w latach 2007 – 2013 na rzecz nowoprzyjętych krajów, a więc i Polski, to
przysłowie „Umiesz liczyć licz na siebie” moŜe w kolejnych latach nabrać szczególnej
aktualności.
W dalszym ciągu przestrzegana musi być dyscyplina wydatków, oraz ściągania dochodów.
Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 r. został tak skonstruowany, Ŝe jest on
ściśle powiązany z planowanymi dochodami tak, aby jak dotychczas terminowo płacić wszystkie
naleŜności i zakończyć rok bez zobowiązań.
JeŜeli nie przydarzy się coś nieprzewidywalnego w naszym państwie lub pogodzie, to te
załoŜenia budŜetowe zostaną zrealizowane.
Zamierzenia inwestycyjne na 2005 r.
1.
Kanalizacja – w tym roku kontynuujemy budowę kanalizacji w Białobrzegach, do końca
czerwca powinniśmy zakończyć przewidziane na ten rok prace i skanalizować domy po
Posterunek Policji w Białobrzegach. Koszt prac przewidzianych do wykonania w tym roku to
kwota 1 467 000 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Po
zrealizowaniu tego etapu do kanalizacji podłączonych będzie ok.56 % gospodarstw
domowych w naszej gminie.
2.
Drogi – planujemy wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach: „Mikulice” w
Korniaktowie Płn. (ok. 800 m), „Podemłynie” w Białobrzegach (lewa) (ok. 500 m) i „Podłącze”
w Budach Łańcuckich (prawa) (ok. 800 m). Część środków jak co roku przeznaczona będzie
do dyspozycji Rad Sołeckich na zakup kamienia, piasku, remonty mostków, czyszczenie
rowów przydroŜnych itp. Część przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg gminnych, oraz
remonty parkingów publicznych. Ogólnie na ten cel planujemy wydać kwotę 690 000 zł.
3.
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Budach Łańcuckich – inwestycja rozpoczęta końcem sierpnia 2004 r. przewidziany
termin oddania do uŜytku to styczeń 2006 r. Pierwotny termin zakończenia tej inwestycji został
przesunięty o ok. 4 miesiące głównie ze względów pogodowych i technologicznych. W tym roku
planujemy wydatkować na ten cel kwotę 1 126 000 zł.
4.
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Woli Dalszej – kończymy projektowanie tej hali sportowej o wymiarach 24m x12m, w
kwietniu chcemy ogłosić przetarg na prace budowlane, tak aby moŜna było rozpocząć prace na
początku lipca. Do końca tego roku chcemy wykonać stan surowy sali sportowej i zaplecza. Na
ten cel planujemy w tym roku wydać kwotę 500 000 zł.
5.
Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach – podobnie jak w innych szkołach
zakres remontu obejmuje wymianę podłoŜy (były odpadające płytki PCV), stolarki
wewnętrznej, remont sanitariatów, salki gimnastycznej, malowanie i inne prace. W ubiegłym
roku wymieniliśmy wszystkie instalacje. Tak więc w tym budynku ze starej szkoły zostały tylko
mury. Na ten cel planujemy wydać kwotę 160 000 zł. Zadanie to dofinansowane jest przez
Bank Światowy.
6.
Wykonanie elewacji budynku Publicznego Przedszkola w Białobrzegach – w
ubiegłym roku wykonaliśmy generalny remont wewnątrz tego budynku, teraz chcemy zmienić
jego wygląd zewnętrzny, poprzez usunięcie odpadających tynków z elewacji i wykonanie
nowej, poprawę części dachu, uporządkowanie placu, zaplecza. Planujemy na ten cel wydać
kwotę 70 000 zł.
7.
Dokończenie budowy Domu Kultury w Woli Dalszej – jest to inwestycja z
kilkunastoletnim staŜem. W 2002 r. oddaliśmy do uŜytku parter budynku, zaś piętro, gdzie
znajdzie swe pomieszczenie m. in. biblioteka, zamierzaliśmy wykończyć w ubiegłym roku.
JednakŜe w związku z zamieszaniem z powodu podatku VAT od uzyskanych przez nas
środków unijnych została podjęta decyzja o przesunięciu tego zadania do realizacji w 2005 r.
Tylko to zadanie moŜna było wstrzymać, gdyŜ wszystkie inne były juŜ po przetargach. W tym
roku na ten cel planujemy kwotę 120 000 zł.
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8.
Do końca lipca ma być ukończony plan zagospodarowania centrum gminy , który
określi nowe tereny budowlane, oraz pod inwestycje nieuciąŜliwe dla otoczenia – koszt
wykonania tego zadania to kwota 60 000 zł.
Ogółem na inwestycje planujemy w 2005 roku wydać kwotę ok. 4 193 000 zł.
W tym miejscu pragnę dodać, Ŝe wzrost stawki podatku VAT od 1. 05.04 r. na materiały i usługi
budowlane z 7 % na 22 % podniósł znacznie koszty naszych inwestycji. Musimy więc niestety
część naszych środków, które moglibyśmy przeznaczyć na kolejne inwestycje odprowadzić do
budŜetu państwa w formie zwiększonego o 15 % VAT – u. Są to duŜe kwoty sięgające kilkuset
tysięcy złotych w ciągu roku – im więcej inwestujemy, tym więcej podatku VAT płacimy, nie
mogąc go sobie niestety odliczyć.
Pomoc socjalna dla uczniów - stypendia szkolne
Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. zmianą w ustawie o systemie oświaty, oraz
podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się pomoc materialną o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
słuŜb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24
roku Ŝycia. O stypendia nie mogą ubiegać się studenci oraz uczniowie klasy „0”.
Pomoc ta przysługuje uczniom w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 316
zł (netto), oraz występują inne okoliczności wpływające na trudną sytuację materialną rodziny
takie jak np.: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm lub narkomania,
gdy rodzina jest niepełna i inne. Do obliczenia dochodu brani są pod uwagę wszyscy członkowie
rodziny zamieszkali we wspólnym gospodarstwie domowym. Kryterium dochodu gospodarstwa
rolnego w wysokości 194 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego ustalone jest ustawowo a nie
przez Urząd Gminy. Konieczność dołączania określonych załączników przez składających
wnioski nie jest wymysłem Urzędu Gminy, lecz jest wymogiem formalnym niezbędnym do
przyznania stypendium.
Stypendium nie moŜe być mniejsze niŜ 44,80 zł i nie wyŜsze niŜ 112 zł miesięcznie.
Przyznawane jest wyłącznie na okres roku szkolnego (bez wakacji).
Pomoc stypendialna moŜe być udzielana w następujących formach:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planów
nauczania, a takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników;
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania - dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczy kolegiów;
• w formie świadczenia pienięŜnego, jeŜeli udzielenie stypendium w formach wyŜej
wymienionych nie jest celowe lub nie jest moŜliwe.
Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, jeśli kwota łączna stypendiów przekroczy 1 120 zł (uczeń) i
1 008 zł
(słuchacz kolegium) w ciągu danego roku szkolnego. O stypendia socjalne będą mogli się więc
ubiegać uczniowie, którzy otrzymują stypendia w ramach Programu Stypendialnego „Równe
Szanse w Białobrzegach”, gdyŜ stypendia te mają charakter motywacyjny, a nie socjalny.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy składać
do Wójta Gminy. Mogą to zrobić rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.
Stypendium przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej, którą otrzyma kaŜdy
wnioskodawca. Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.
składane mogły być do dnia 15 marca 2005 r. w Urzędzie Gminy w pok. nr 9. Tam teŜ do
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pobrania są formularze wniosków. MoŜna je takŜe pobrać z naszej strony internetowej
www.bial.regiony.pl. Na wypłatę stypendiów szkolnych gmina ma otrzymać dotację celową z
budŜetu państwa. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka będzie wielkość tych środków dla naszej
gminy, mimo Ŝe ustawa weszła w Ŝycie od 1 stycznia tego roku. Rada Gminy w Białobrzegach
zgodnie z ustawą uchwaliła regulamin przyznawania stypendiów w którym określa się tryb i
sposób udzielania stypendium szkolnego, jego wysokość a takŜe formy w jakich będzie
przyznawane.
Wypłata stypendiów nastąpi tylko wówczas jeśli państwo przekaŜe gminie środki
finansowe na ten cel.
Do tego czasu wnioski nie będą rozpatrywane a stypendia nie będą realizowane.
Inną formą pomocy materialnej dla uczniów jest zasiłek szkolny. Przyznawany jest on
uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ma on
formę świadczenia pienięŜnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją, lub moŜe mieć
formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego jest przedłoŜenie faktur VAT, rachunków, lub innych
dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne – wówczas następuje
refundacja poniesionych kosztów.
O zasiłek szkolny moŜna ubiegać się w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny moŜe być przyznawany niezaleŜnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
Procedury ubiegania się o zasiłek szkolny są takie same jak w przypadku ubiegania się o
stypendium szkolne, aczkolwiek inny jest formularz wniosku, który jest takŜe do pobrania w
Urzędzie Gminy pok. nr 9, lub na naszej stronie internetowej.
Wysokość środków przekazanych przez budŜet państwa, oraz ilość złoŜonych wniosków
będzie takŜe miała decydujący wpływ na wysokość stypendiów.
Na kolejny rok szkolny wnioski o stypendia zgodnie z zapisami ustawowymi składane mogą być
do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych, zaś przez słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku.
Sprawy bieŜące:
1.
Z dniem 1 kwietnia wprowadzamy odpłatność za korzystanie z komputerów w Gminnym
Centrum Informacji i Aktywności Społecznej, mieszczącym się w budynku GOKiCz w
Białobrzegach. Odpłatność wynosić będzie 1 zł. za godzinę korzystania z komputera.
Podyktowane to zostało przede wszystkim dąŜeniem do ograniczenia czasu korzystania z
komputerów przez dzieci i młodzieŜ szkolną, która całymi godzinami przesiaduje w GCI
ściągając z internetu głównie gry komputerowe. Próby ograniczenia czasu korzystania z
komputerów przez młodzieŜ szkolną podejmowane przez opiekuna GCI nie przynoszą
większych rezultatów. Zdarza się niejednokrotnie, Ŝe student, uczeń szkoły średniej, czy inna
osoba dorosła, która chce skorzystać z komputera w celach dydaktycznych nie moŜe tego
zrobić, gdyŜ są one zajęte przez młodzieŜ szkolną, która nie bardzo chce ustąpić miejsca
innym i zdarza się, Ŝe opryskliwie reaguje na uwagi.
Tak jak jest dotychczas dalej być nie moŜe. Wydaje się, Ŝe dzieci i młodzieŜ szkolna powinni
takŜe, a moŜe przede wszystkim więcej czasu poświęcać na naukę niŜ na gry komputerowe.
Mamy nadzieję, Ŝe fakt płacenia za korzystanie z komputera zdyscyplinuje ich uŜytkowników i
ograniczy czas przebywania w GCI. Skoro Ŝadne inne argumenty nie przekonują, to moŜe
argument ekonomiczny przekona dzieci i młodzieŜ szkolną do rozsądnego korzystania z
komputerów w GCI.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie informuje, Ŝe w 2005 r. na terenie powiatu
Łańcuckiego zostanie przeprowadzona kontrola siedzib stad bydła wskazanych przez ARiMR
ze stanem faktycznym w gospodarstwie.
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W związku z tym proszę rolników zajmujących się hodowlą bydła o uzupełnienie i wyjaśnienie
wszelkich niezgodności w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Łańcucie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łańcucie
lek. wet. Leszek Bar
3. Urząd Gminy Białobrzegi informuje, Ŝe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wyznaczyła termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich
do
gruntów rolnych na rok 2005 na okres od 15 marca do 15 maja 2005 r. (oraz w terminie 25
dni kalendarzowych po 15 maja, jednak za kaŜdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowana
redukcja w wysokości 1% kwoty płatności).
Miejsce złoŜenia wniosku – podobnie jak w roku poprzednim Biuro Powiatowe ARiMR w
Łańcucie dla osób zamieszkujących Gminę Białobrzegi. Wniosek moŜna składać osobiście
lub przesyłając pocztą. W przypadku doręczenia wniosku pocztą, za datę złoŜenia wniosku
przyjmuje się datę stempla pocztowego.
Rolnicy, którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o dopłaty, na 21 dni przed planowanym
złoŜeniem wniosku o płatność obszarową muszą złoŜyć wniosek o wpis do ewidencji
producentów.
Informuje się ponadto, Ŝe w kaŜdy poniedziałek i środę od godz. 700 do 1500 w biurze Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach (obok siedziby OSP Białobrzegi) dyŜuruje doradca,
który ma pomagać przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do
gruntów rolnych.
Oprócz tego podobnie jak w roku ubiegłym w okresie od 15 marca do 15 maja b.r. codziennie
od godz. 730 do 1530 (od poniedziałku do piątku) w biurze ODR w Białobrzegach będzie takŜe
osoba, która po wcześniejszym przeszkoleniu przez ARiMR będzie pomagać
zainteresowanym w wypełnianiu wniosków.

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w imieniu własnym i Rady
Gminy życzę wszystkim naszym mieszkańcom zdrowych i radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.

Franciszek Masłoń
Wójt Gminy Białobrzegi

Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń

10

