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Podział
kompetencji
a innymi instytucjami

i

między

zadań

samorządem

gminnym

Państwo będące głównym organizatorem Ŝycia publicznego w kraju poprzez swe organa
ustawodawcze (parlament), oraz wykonawcze (rząd) dokonało podziału kompetencji (zadań)
pomiędzy administrację rządową i poszczególne szczeble samorządu terytorialnego. Dla tego
podziału kompetencji państwo tworzy odpowiednie słuŜby wyposaŜając je w zadania, oraz środki na
ich realizację – przewaŜnie nie wystarczające w stosunku do zadań.
Nie wchodząc w rozwaŜania, czy taki podział jest mniej, lub bardziej zasadny, jest on pewnym
stanem prawnym obowiązującym na dzień dzisiejszy.
Bardzo często spotykamy się z brakiem wiedzy wśród mieszkańców dotyczącej tegoŜ stanu
rzeczy, czyli kto za co odpowiada. Nie jest to bynajmniej winą mieszkańców, przyczyna tego leŜy
raczej
w
braku
dostatecznej
informacji
na
ten
temat.
W związku z powyŜszym postanowiliśmy przybliŜyć tą tematykę, zwłaszcza w tych dziedzinach, które
budzą
najwięcej
emocji
i nieporozumień czyli w zakresie dróg, oraz cieków wodnych.
1. Na terenie naszej gminy znajdują się następujące rodzaje dróg:
a) jedna droga wojewódzka Łańcut – LeŜajsk (na granicy Woli Dalszej). Zarządcą tych dróg
jest Marszałek Województwa. Jego zadania spełnia Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Rejtana 6,
35 – 310 Rzeszów , tel.: 8538930.
b) drogi powiatowe :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Czarna-Białobrzegi-Laszczyny
śołynia-Kosina - Gać
Czarna-Wola Dalsza
Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów
Łańcut-Podzwierzyniec-Białobrzegi
Korniaktów-RogóŜno
Białobrzegi-Kosina
Korniaktów Płd.-Budy Łańcuckie
Korniaktów Płn.-Budy Łańcuckie
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Ogólna ich długość wynosi 41,2 km i w stosunku do powierzchni gminy mamy najdłuŜszą sieć
dróg powiatowych w powiecie. Zarządcą tych dróg jest Powiat Łańcucki, jego zadania w tym
zakresie spełnia Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie,
ul. Polna 3 b, tel: 225 74 48.
c) drogi gminne:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wola Dalsza-Jawornik
Dębina-KsięŜe
Wola Dalsza-Zakrzacze
Dębina-Skotnik
Białobrzegi-Baranie Miasto
Białobrzegi-Podmłynie
Białobrzegi-Podłącze
Białobrzegi-Podlesie
Białobrzegi-Cegielnia
Białobrzegi-Zalesie
Korniaktów Płd.-Podgranicze
Białobrzegi-Dębno
Białobrzegi – Białobrzegi Górne
Korniaktów Płn.-Podłącze
Korniaktów Płn. przez wieś
Budy Łańcuckie-Miasto
Budy Łańcuckie-Szkoła
Budy Łańcuckie-Cwierci
Budy Łańcuckie-Komorno

Ogólna ich długość wynosi 29,7km, w tym z powierzchnią asfaltową 16,6 km Zarządcą tych dróg
jest Gmina Białobrzegi.
d) drogi lokalne – są to drogi często prywatne, będące dojazdami do pól niekiedy o
nieuregulowanym stanie prawnym, a tylko niektóre z nich są własnością gminy lub są we
władaniu gminy (gmina nie jest właścicielem).
Zgodnie z przepisami ustawowymi zarządca drogi będący jej właścicielem zobowiązany jest
przede wszystkim do jej bieŜącego utrzymania, czyli wszelkich remontów, troski
o oznakowanie drogi, pobocza, udraŜnianie rowów, zimowe utrzymanie. Natomiast obowiązkiem
właścicieli nieruchomości oraz gruntów połoŜonych wzdłuŜ dróg, jest budowa mostków
i
zjazdów,
ich
naprawa,
oraz
dbałość
o
to,
aby
były
one
droŜne,
a takŜe odśnieŜanie chodników – w granicach własnej posesji.
Zarządcy dróg róŜnie wywiązują się ze swoich obowiązków, ale teŜ trzeba przyznać, Ŝe
realizacja ustawowych obowiązków przez niektórych właścicieli posesji dotyczących zwłaszcza
mostków na rowach wzdłuŜ tych dróg pozostawia wiele do Ŝyczenia. Obowiązkiem właścicieli lub
uŜytkowników gruntów przyległych do drogi jest utrzymanie przepustów i zjazdów we właściwym
stanie. Gmina chcąc przyspieszyć realizację niektórych zadań na drogach, dla których nie jest
zarządcą – dotyczy to dróg powiatowych – przeznacza środki własne na realizację róŜnych zadań
na tych drogach tj. na nowe nawierzchnie, kopanie rowów, przebudowa przepustów pod drogami.
W 2005 r. przeznaczyliśmy na ten cel jako dofinansowanie dróg powiatowych kwotę ok. 140
tys. zł.
Powstaje pytanie czy musimy finansować nie nasze zadania, za które kto inny odpowiada?
Oczywiście według zapisów ustawowych nie musimy tego robić, tylko jeŜeli nie
przeznaczylibyśmy na te zadania naszych środków, wówczas najprawdopodobniej nie byłyby one
zrealizowane, bądź realizacja ich nastąpiłaby znacznie później. Mając taką alternatywę Rada
Gminy podejmuje decyzję o przeznaczenie środków finansowych na realizację nie naszych
zadań, aczkolwiek nie robi tego z entuzjazmem, bo własnych potrzeb teŜ mamy sporo.
2. W związku z często nawiedzającymi nas anomaliami pogodowymi w postaci czy to intensywnych
opadów śniegu (marzec), czy obfitych opadów deszczu (czerwiec) duŜe emocje społeczne budzi
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problem utrzymania rowów, czy innych cieków wodnych. Omawiając status dróg
wyjaśnialiśmy, kto odpowiada za jakie rowy przydroŜne. Przypominam: czyja droga, tego rów, zaś
budowa i utrzymanie mostków i zjazdów jest obowiązkiem właściciela lub uŜytkownika gruntu, czy
posesji.
Teraz
zaś
kilka
informacji
dotyczących
pozostałych
rowów
i cieków wodnych.
a) Rzeka Wisłok - administratorem tej rzeki oraz pasa wodnego jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Rzeszowie
ul. Kwiatkowskiego 2,
35 – 311 Rzeszów, tel.: 8541918. Zadaniem tej instytucji jest wypłata odszkodowań, za zabrane
przez rzekę uŜytki rolne, zapewnienie spławności wód, umocnienie brzegów przede wszystkim
tam gdzie ich oberwanie zagraŜa Ŝyciu lub zdrowiu mieszkańców, itd. Zgodnie z zapisem
ustawowym w przypadku oberwania brzegów nową linię brzegową określa starosta na wniosek
właściciela gruntu, który dostarcza staroście projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od
gruntów przyległych, wykonany przez geodetę. Odszkodowanie, które obejmuje wartość gruntu
zabranego przez wodę, oraz koszty sporządzenia przez geodetę projektu rozgraniczenia ponosi
właściciel wody – w tym przypadku Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Krakowie Inspektorat w Rzeszowie.
Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się po 2 latach od momentu zajęcia gruntu przez
wodę. Jak widać w tym stanie prawnym Urząd Gminy nie moŜe załatwiać spraw związanych
z zabieraniem gruntów, czy dróg dojazdowych do nich przez wodę. Wnioski o umorzenie podatku
za zabrane przez wodę grunty nie mogą być rozpatrywane pozytywnie bez wcześniejszego
uregulowania linii brzegowej, gdyŜ wymiar podatku ustalany jest w Urzędzie Gminy w oparciu o
dane
z rejestru gruntów otrzymywane przez nas ze Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
b) Potoki Mikośka, Sawa, Kosinka, Płytnica – administratorem tych lokalnych potoków jest
Melioracji
Podkarpacki
Zarząd
i
Urządzeń
Wodnych
w
Rzeszowie,
ul.
Hetmańska
9,
35 – 045 Rzeszów, tel.: 8537400, podlegający Marszałkowi Województwa. Ma on swoje
inspektoraty
–
nasz
teren
jest
w
obszarze
działania
Inspektoratu
w
LeŜajsku,
ul. Mickiewicza 56 a, 37 – 300 LeŜajsk, tel.: 2420246.
c) lokalne rowy przebiegające przez pola, łąki, niekiedy wzdłuŜ dróg – najczęściej ich
administratorami jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łańcucie, pl. Sobieskiego 15, 37
–
100
Łańcut,
tel.:
225
33
20,
bądź
Skarb
Państwa,
a w jego imieniu działa Starostwo Powiatowe w Łańcucie, tel.: 225 70 00.
Ze względu na mnogość tych rowów i oznakowanie ich wyłącznie numerami działek nie
wymieniamy ich, aczkolwiek kaŜdorazowo jesteśmy w stanie sprawdzić, komu podlega dany rów i
taką informację przekazać sołtysowi, bądź zainteresowanym mieszkańcom.
Gmina Białobrzegi jest właścicielem i administratorem bardzo małej części rowów na naszym
terenie – najczęściej są to rowy przy naszych drogach gminnych.
Często zdarza się, Ŝe Państwo krytykujecie samorząd gminy, wójta, sołtysów, radnych za zły
stan rowów, przepustów, brak troski o utrzymanie droŜności lokalnych cieków wodnych. Często tej
krytyce towarzyszą emocje, niekoniecznie parlamentarne słownictwo. Spróbujmy moŜe jednak
najpierw zastanowić się, zbadać kto za to odpowiada i czy sami jesteśmy w porządku względem
naszych ustawowych obowiązków. Jako wójt nie oceniam bynajmniej słuŜb, którym przypisane są
zadania opisane powyŜej gdyŜ nie podlegają one pode mnie i nie jest to celem tych wyjaśnień. Nie
twierdzę
teŜ,
Ŝe
w
tej
dziedzinie
jest
wszystko
w porządku, wręcz przeciwnie. Jest wiele do zrobienia zwłaszcza, Ŝe od kilkudziesięciu lat niewiele,
lub nic nie robiono w tym zakresie. Niemniej jednak w sprawnie działającym państwie musi być jasny
podział zadań i odpowiedzialności za ich realizację.
Zawsze w ciągu 7 lat pracy na stanowisku wójta starałem się ponosić pełną odpowiedzialność
za zadania przypisane gminie, ale krytyka kierowana pod adresem naszego samorządu, niekiedy
nawet agresywna, dotycząca zadań przypisanych innym instytucjom, uwaŜam delikatnie mówiąc za
nieuzasadnioną, Ŝeby nie powiedzieć krzywdzącą.
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Występujemy do instytucji odpowiedzialnych za administrowanie rzekami, ciekami wodnymi i
rowami z licznymi interwencjami, spotykamy się z ich kierownictwem, otrzymując najczęściej
odpowiedzi, Ŝe ze względu na brak środków finansowych nasze problemy nie mogą być pozytywnie
załatwione w najbliŜszym czasie.
Dokładamy jako samorząd gminy wielu starań i środków finansowych, aby te bardzo waŜne ze
społecznego punktu widzenia zadania naleŜące do innych instytucji były przynajmniej w części
realizowane – proszę mi wierzyć nie siedzimy z załoŜonymi rękami czy stoimy w podobnej pozie nad
rowem i nic innego nie robimy, tylko krytykujemy innych. Rokrocznie zatrudniamy bezrobotnych
( w tym roku 20 osób), którzy wykonują wiele prac właśnie na rowach, potokach, które to prace
powinni wykonać właściciele tych cieków wodnych a nie my. To teŜ nie jest za darmo, gdyŜ do
wynagrodzenia kaŜdego pracownika interwencyjnego Urząd Gminy dokłada ok. połowy środków
finansowych, nie mówiąc o zakupie niezbędnych do pracy narzędzi. W zeszłym roku z budŜetu gminy
przeznaczyliśmy właśnie na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych kwotę 43 321 zł.
Rokrocznie 6 – 10 km rowów zostaje odmulonych, przekopanych przez tychŜe pracowników
interwencyjnych.
W tym roku na terenie naszej gminy zostanie odnowionych ponad 6 km rowów przy drogach
powiatowych, wykonano 4 nowe przepusty w ciągu dróg powiatowych, nowy most na rzece Kosinka
w Białobrzegach. W ten sposób usuwane są kilkudziesięcioletnie zaniedbania w tej dziedzinie –
niektóre rowy od ponad 30 lat nie były udraŜniane.
Czy więc moŜna odpowiedzialnie i sprawiedliwie stwierdzić, Ŝe nic się nie robi na terenie
gminy w tej dziedzinie? Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, Ŝe większość tych spraw to nie nasze
zadanie. Odpowiedzmy sobie na to pytanie w swoim sumieniu, zanim zaczniemy krytykować wójta,
radnego, sołtysa.
Te słowa nie mają na celu przerzucanie odpowiedzialności na tzw. innych, chodzi tylko o to,
abyśmy wiedzieli kto za co odpowiada i abyśmy spojrzeli na te problemy krytycznie, ale
sprawiedliwie. Inną sprawą jest fakt, Ŝe taki podział kompetencji nie jest według mnie właściwy.
Odpowiedzialność za te zadania powinna być scedowana na jedną instytucję, mógłby to być
samorząd gminny, która winna otrzymywać na ich realizację środki finansowe. Jasny i przejrzysty
układ sprzyjałby sprawnemu zarządzaniu, bo aktualny stan rzeczy zdecydowanie temu nie sprzyja.
Ale to nie samorząd gminy określa prawo w tym kraju, tym jak wiadomo zajmuje się Parlament.
Przedstawiłem Państwu fakty, z krótkim komentarzem do nich. Mam nadzieję, Ŝe uwaŜne
zapoznanie się z nimi wyposaŜy większość w wiedzę na temat tego, kto i za co odpowiada
w dziedzinach najbardziej dzisiaj społecznie wraŜliwych. Wierzę, Ŝe wiedza ta pozwoli odtąd inaczej,
to jest zgodnie z faktami oceniać rzeczywistość, a jednocześnie pozwoli takŜe Państwu na
podejmowanie interwencji we właściwych instytucjach, których adresy i telefony znajdują się w
niniejszym tekście.
Powódź w naszej gminie
W ostatnich kilku miesiącach nawiedziły nasz region obfite opady śniegu (marzec), czy teŜ
deszczu (czerwiec), które spowodowały wystąpienie z brzegów lokalnych strumyków, czy rozlewiska
z rowów melioracyjnych na łąki i pola uprawne. Stało się to przyczyną lokalnych podtopień, czy teŜ
pojawienia
się
wody
w piwnicach domów. Chciałbym na bazie tych wydarzeń podzielić się z Państwem kilkoma
refleksjami, z którymi moŜna się zgodzić lub nie, ale spostrzeŜenia te wynikają z mojego globalnego
spojrzenia na te problemy, które wynika z kolei z pełnionej przeze mnie funkcji.
Po pierwsze po wielu latach suchych i bezśnieŜnych zimach, tak jakbyśmy trochę odwykli od
tego, Ŝe mogą być intensywne opady z wszelkimi tych zjawisk następstwami. Takie sytuacje miały
juŜ miejsce u nas, chociaŜ jak mówią starsi ludzie wiele lat temu. Musimy się więc oswoić z myślą, Ŝe
mogą się one powtarzać i jak twierdzą meteorolodzy będzie zdarzać się niestety coraz częściej.
Po
drugie
taka
jest
„uroda”
naszej
gminy,
Ŝe
leŜy
ona
w dolinie Wisłoka i wszystkie wody z lokalnych potoków niosących wody takŜe z okolicznych gmin
(Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Markowa, Gmina śołynia) czy lasów muszą spłynąć do
Wisłoka. W przypadku gdy Wisłok jest pełny, wówczas woda wpływająca do niego z potoków i rowów
musi się rozlać, niezaleŜnie od tego co byśmy robili. Pamiętajmy teŜ, Ŝe 90% naszej gminy zgodnie z
opracowaniami
IMiGW
leŜy
w
terenach
zalewowych.
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Są
to
fakty,
z
którymi
nie
da
się
dyskutować,
chociaŜ
spotkałem
się
z tezą, Ŝe nie puścimy sobie na teren naszej gminy wody z Kosiny, Wysokiej, czy Husowa.
Ludzie, którzy tak twierdzą zapominają, Ŝe woda nie ma granic i gdzieś musi znaleźć swoje
ujście. Tak więc podobnie i u nas nie ma wody korniaktowskiej, budzkiej czy białobrzeskiej lub z tej
czy innej części wioski. To nasze połoŜenie geograficzne jest w duŜej mierze „winowajcą” tego stanu
rzeczy, ale tego nie zmienimy, z tym musimy Ŝyć i dobrze byłoby Ŝebyśmy wszyscy sobie tę prawdę
uzmysłowili.
Oczywiście wszystkie słuŜby odpowiedzialne za stan cieków wodnych, rowów, a takŜe
bezpieczeństwo ludzi powinny wyciągnąć wnioski z kolejnej powodzi i podejmować wszelkie moŜliwe
działania, aby minimalizować skutki intensywnych opadów. Nie znaczy to jednak, Ŝe zabezpieczymy
się w pełni przed skutkami intensywnych opadów w przypadku takich jak w czerwcu tego roku, kiedy
to w ciągu dwóch dni spadła półtoramiesięczna norma opadów, przy jednocześnie wypełnionym po
brzegi
Wisłoku.
Ta prawda, chociaŜ przykra musi teŜ do nas dotrzeć.
SłuŜbami
odpowiedzialnymi
za
bezpieczeństwo
ludzi
w przypadkach klęsk Ŝywiołowych, czy lokalnych zagroŜeń są przede wszystkim Obrona Cywilna,
Państwowa StraŜ PoŜarna, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, wspomagane przez Policję, bądź inne słuŜby
– w zaleŜności od potrzeb. W urzędzie gminy zatrudniony jest w wymiarze ¾ etatu prac ownik
opłacany z budŜetu wojewody odpowiedzialny za obronę cywilną – funkcję tę pełni p. Jan Pelc pok.
11. Szefem Obrony Cywilnej na terenie gminy jest Wójt. Zadaniem wymienionych słuŜb jest przede
wszystkim ochrona Ŝycia i zdrowia ludzi, nie zaś np. zapobieganie zalewaniom pól, czy łąk.
Bardzo waŜnym jest, aby kaŜdy z mieszkańców w sytuacjach kryzysowych podporządkował
się poleceniom szefów słuŜb (obowiązek taki wynika z właściwych ustaw}, oraz aby nie podejmował
działań utrudniających akcję, czy wręcz szkodzących innym. Niestety z tym jest róŜnie, co pokazała
zwłaszcza powódź marcowa, ale takŜe czerwcowa. Dla niektórych waŜniejsza jest własna łąka, czy
pole uprawne, niŜ zagroŜenie zalaniem domów, bo w końcu to nie jego dom. W takich sytuacjach
decyzje były i będą podejmowane jeŜeli będzie taka konieczność, z całą stanowczością i
konsekwencjami przewidzianymi prawem dla osób utrudniających akcje przeciwpowodziowe czy
inne. A swoją drogą, gdzie się podziała u niektórych z nas solidarność międzyludzka, chrześcijańska
troska o bliźniego? Ja rozumiem, Ŝe w takich sytuacjach, zwłaszcza jeśli pojawiają się one często,
mogą „puścić nerwy”, ale kiedy to wszystko juŜ minie, proszę niech niektórzy przemyślą jeszcze raz
swoje zachowanie, aby juŜ inaczej zareagować w podobnym przypadku.
PrzecieŜ na spokojnie rozpatrując tę sytuację, myślę, Ŝe kaŜdy przyzna, Ŝe waŜniejszy jest
człowiek i dom w którym mieszka niŜ łąka czy pole. Oczywiście ubolewam nad tym, Ŝe wielu naszych
mieszkańców poniosło straty w uprawach, Ŝe na marne poszła ich praca i pieniądze. Jednak to nie
człowiek steruje pogodą (na szczęście), a przecieŜ nie moŜemy się obraŜać na Pana Boga, bo mimo
tych strat w postaci zalanych piwnic, czy upraw nie było ofiar w ludziach. Być moŜe, Ŝe słowa, które
tu padły niektórzy uznają za banalne, czy tak oczywiste, Ŝe szkoda dla nich papieru, myślę jednak, Ŝe
właśnie czasami rzeczy oczywiste najtrudniej nam zrozumieć i pogodzić się z nimi.
Na koniec chciałbym publicznie podziękować straŜakom ochotnikom z wszystkich jednostek z
terenu naszej gminy za bardzo duŜy wkład pracy, ofiarność i zaangaŜowanie w działania ratownicze
podczas powodzi. Myślę, Ŝe bez przesady moŜna powiedzieć, Ŝe oni zdali swój egzamin. Pamiętajmy
teŜ, Ŝe wykonują oni swoją pracę społecznie. Dziękuję takŜe ogromnej większości naszych
mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi, za ich spokojne, zrównowaŜone podejście do tych
problemów, za podporządkowanie się poleceniom słuŜb, za ciepłe słowa, które takŜe padały pod
adresem moim, czy słuŜb. Słowa cierpkie, obraźliwe, których takŜe doświadczyliśmy, zapomnieliśmy,
bo tak trzeba, bo Ŝycie toczy się dalej i trzeba się zmagać z kolejnymi problemami.
śyczę wszystkim Państwu i sobie, aby omijały nas tego typu przykre doświadczenia związane
z róŜnymi anomaliami pogodowymi. Kiedy jednak przyjdzie się nam z nimi zmagać róbmy to
solidarnie, pomagajmy sobie nawzajem, bądźmy względem siebie Ŝyczliwi – to w sytuacjach
trudnych poznaje się prawdziwe oblicze człowieka.
15 - ta rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce
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W maju tego roku minęło 15 lat funkcjonowania odrodzonego samorządu lokalnego w Polsce.
To w wyniku przemian zainicjowanych w naszym kraju po 1989 r. dokonano reformy, której efektem
było powstanie 2489 samorządów gminnych, o duŜej autonomii względem administracji rządowej.
Ustawą kompetencyjną ustalono katalog zadań własnych przypisanych do realizacji
samorządom lokalnym, oraz pakietem kolejnych ustaw przyznano środki na ich realizację.
Z perspektywy 15 lat z całą odpowiedzialnością moŜna stwierdzić, Ŝe była to najbardziej
udana reforma ze wszystkich zmian po 1989 r. Oczywistym wydaje się fakt, Ŝe większość tego, co
zostało zrobione w zakresie infrastruktury, oraz organizacji innych przestrzeni Ŝycia publicznego na
terenie naszej gminy (a takŜe innych gmin) zawdzięczamy powstaniu lokalnego samorządu, który
sam decydował i decyduje o kierunkach rozwoju, sposobie gospodarowania środkami finansowymi.
Fakt, Ŝe władza jest znacznie bliŜej ludzi powoduje, z jednej strony poczucie większej
odpowiedzialności przez nią za powierzone jej sprawy, zaś z drugiej strony większą moŜliwość
bieŜącej kontroli i oceny ze strony lokalnej społeczności.
To skutkuje w ogromnej większości samorządów racjonalną, oszczędną gospodarką finansami
samorządowymi, szukaniem środków pomocowych na inwestycje, przejrzystym, sprawnym
zarządzaniem, troską o mieszkańców.
Jakie problemy najbardziej dotykają dzisiaj lokalny samorząd ?
Od kilku lat obserwujemy niepokojącą tendencję przekazywania róŜnego rodzaju zadań z
administracji rządowej do samorządu bez przekazywania wystarczających, lub Ŝadnych środków na
ich realizację. Są to najczęściej zadania z którymi rząd sobie nie radził, bądź źle sobie radził.
Sztandarowym przykładem niech będzie egzekwowanie alimentów od nie płacących ich. Rząd
z całym aparatem przymusu (policja, prokuratura, sądy) nie poradził sobie z tym problemem –
ściągalność alimentów była znikoma – teraz ma sobie z tym poradzić samorząd – pytam jak? To
bardzo niebezpieczny kierunek, który moŜe w niedalekiej przyszłości doprowadzić do tego, ze
samorząd gminy będzie wyłącznie płatnikiem róŜnego rodzaju świadczeń, bez moŜliwości
skierowania środków finansowych na inwestycje.
Oczywiście jestem zwolennikiem przekazywania samorządom jak najszerszych zadań, ale
wraz ze środkami – uwaŜam im mniej rządu w wielu obszarach Ŝycia publicznego,
a więcej samorządu tym lepiej dla ludzi.
Innym zagroŜeniem dla samorządów jest bylejakość tworzonego prawa przez nasz parlament,
prawa
które
nie
liczy
się
z konsekwencjami jakie będzie musiał ponieść samorząd lokalny, który będzie musiał je zrealizować.
Często w konsekwencji niezadowolenie społeczne, złość z tego powodu skupia się na samorządzie
lokalnym, który przecieŜ nie tworzy tegoŜ prawa – przykładem jest chociaŜby ustawa o stypendiach,
gdzie słuszna idea została pogrzebana w lekkomyślności (delikatnie mówiąc) prawodawcy.
Wydaje się jednak, Ŝe jesteśmy jako samorząd na tyle silni, na tyle pozytywnie umocowani w
społecznej świadomości, Ŝe przetrwamy dla dobra lokalnych społeczności, dla dobra tego kraju, który
jak często odnoszę wraŜenie funkcjonuje jeszcze jako tako nie koniecznie dzięki „Warszawie”, ale
dzięki Ŝmudnej codziennej pracy tysięcy samorządowców.
Szanowni Państwo!
W rocznicę 15 – lecia odrodzenia samorządów w Polsce chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim samorządowcom, którzy w ciągu tych lat swą pracą słuŜyli tej gminie, jej rozwojowi. Swoją
pamięciom otaczam takŜe nieŜyjących samorządowców – niech dobry Bóg wynagrodzi ich pracę i
poświęcenie.
Wszystkim
naszym
mieszkańcom
z
tej
okazji
Ŝyczę
aby
ten
i kolejne samorządy spełniały Wasze racjonalne oczekiwania, składane obietnice., aby słuŜyły
rozwojowi
tej
gminy,
aby
rządziły
z Wami , a nie obok Was.
Programy stypendialne realizowane w naszej gminie
W naszej gminie realizowane są aktualnie 2 programy stypendialne:
1. Stypendia przyznawane w ramach Rządowego Programu Stypendialnego uczniom szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz niektórych kolegiów, gdzie kryterium
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przyznawania stypendium jest przede wszystkim dochód na członka rodziny (nie większy niŜ 316 zł
netto). Jest to program stypendialny realizowany po raz pierwszy przez gminy od stycznia tego roku
i wprowadzony ustawą sejmową. Zgodnie z zapisem ustawowym środki na te stypendia szkolne
powinien przekazać budŜet państwa w postaci dotacji celowej.
Na terenie naszej gminy złoŜono 544 wniosków spełniających kryteria ustawowe. Wojewoda
Podkarpacki przekazał nam w formie decyzji na realizację tego zadania kwotę 58 101 zł na cały 2005
r., zaś na dzień dzisiejszy realnie na konto gminy przekazał kwotę 23 240 zł. Natomiast zakładając,
Ŝe we wrześniu wpłynie podobna liczba wniosków to aby nasi uczniowie otrzymali tylko najniŜsze
stypendia czyli 44,80 zł co miesiąc przez okres 10 miesięcy, potrzebna byłaby dla naszej gminy
dotacja
na
2005
r.
w wysokości 243 712 zł.
Biorąc pod uwagę przekazane przez budŜet państwa dla naszej gminy środki, oraz fakt, Ŝe
stypendium nie moŜe być niŜsze niŜ 44,80 zł na miesiąc podjęliśmy decyzję o przyznaniu stypendium
kaŜdemu uprawnionemu uczniowi w kwocie 50,00 zł za jeden miesiąc w okresie od stycznia do
czerwca 2005 r. Inaczej mówiąc za okres tych sześciu miesięcy uczeń otrzymał stypendium
w wysokości 50 zł. Część stypendiów została wypłacona w formie świadczenia pienięŜnego, zaś
część została zrealizowana poprzez świadczenia rzeczowe, czyli rodzic, czy stypendysta musiał
zakupić wybrane przez siebie artykuły związane z nauką w szkole (ubrania, przybory szkolne itp.) i
przedstawić faktury w urzędzie, otrzymując zwrot wydatków do wysokości przyznanego stypendium.
Świadczenie rzeczowe przyznawane było jedynie tam gdzie takie było wskazanie w opinii dyrektora
szkoły i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wypłatę stypendiów za okres styczeń – czerwiec
tego roku przeznaczyliśmy kwotę 27 050 zł. Reszta środków z przyznanej dla naszej gminy dotacji na
ten cel tj. kwota 31 051 zł zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów za okres wrzesień –
grudzień 2005 r., o ile środki te zostaną przekazane przez budŜet Wojewody, bo na dzień dzisiejszy
są to „papierowe” pieniądze.
Tak więc sytuacja ta raczej na pewno powtórzy się przy ponownym przyznawaniu stypendiów
szkolnych i wysokość stypendiów za ten okres, czyli wrzesień – grudzień tego roku będzie takŜe
oscylować w granicach 50 zł na ucznia, aczkolwiek nie wiemy ile będzie wniosków.
Sytuacja związana z wdroŜeniem rządowego programu stypendialnego dla uczniów wygląda
niestety podobnie w całej Polsce. Okazało się bowiem, Ŝe aby kaŜdy uprawniony uczeń mógł
otrzymać co miesiąc tylko najniŜsze stypendium, czyli 44,80 zł, potrzeba byłoby ok. 1,5 mld zł., zaś w
budŜecie państwa zarezerwowano kwotę 242,5 mln, czyli ponad 6 – krotnie za małą. Rząd się znowu
pomylił i źle wyszacował koszty programu stypendialnego. Oczywiście teraz minister i jego urzędnicy
tłumaczą się po protestach samorządowców, którzy tę kolejną Ŝabę podrzuconą z Warszawy muszą
jeść, Ŝe przecieŜ rząd nikomu nie obiecywał, Ŝe to będzie stypendium wypłacane co miesiąc, oraz Ŝe
nie wszyscy, którzy mają dochód niŜszy niŜ 316 zł. na osobę muszą otrzymać stypendium. To nic
innego jak dorabianie ideologii do faktów.
A swoją drogą przy tej okazji nikt nie wspomina o kosztach dodatkowych gmin związanych z
obsługą programu stypendialnego tj. pracownik do przyjmowania i sprawdzania wniosków, papier,
ksero, poczta, rozliczanie wniosków, opłaty bankowe, których to kosztów nikt urzędowi gminy nie
zwróci. Biorąc więc pod uwagę wszystkie koszty obsługi programu stypendialnego ponoszone
z budŜetu gminy, oraz czasochłonne przygotowanie wniosków przez rodzica, czy ucznia, związane z
licznymi zaświadczeniami wydaje się, Ŝe skądinąd słuszny pomysł wsparcia rodzin ubogich został
przez rząd i parlamentarzystów fatalnie wdroŜony. Niestety często złość wnioskodawców obraca się
na wójta i jego administrację. Szanowni Państwo to nie wójt wymyślił i wprowadził ten program,
gmina została zmuszona do jego realizacji, a jak mówi przysłowie „nie da się z wróbla zrobić orła”.
Przypominamy jednocześnie, Ŝe wnioski o stypendia za okres IX – XII 2005 r. na formularzach
takich jak poprzednio, według identycznych zasad i wymogów naleŜy składać w Urzędzie Gminy
pokój nr 9 w następujących terminach:
- do 15 września - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ,
- do 15 października – słuchacze kolegiów
Formularze wniosków będą rozdawane uczniom w szkołach podstawowych i gimnazjum na
początku roku szkolnego, oraz moŜna je pobrać w Urzędzie Gminy w p. 9, lub na naszej stronie
internetowej: www.bial.regiony.pl .
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2. W
przeciwieństwie
do
rządowego
programu
stypendialnego,
o którym pisałem wyŜej, nasz Program Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach” jest
realizowany juŜ trzeci rok, bez zmiany zasad, bez zmiany kwot stypendiów, a przyznane stypendia
dla gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów wypłacane są za kaŜdy
miesiąc, zgodnie z przyjętymi załoŜeniami. Tak więc my zanim obiecaliśmy stypendia zgromadziliśmy
niezbędne środki na ten cel. Program jak co roku skierowany jest do najlepszych uczniów i
studentów naszej gminy.
Przypominamy, Ŝe takŜe w roku szkolnym/akademickim 2005/06 przyznanych zostanie 15
stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie dla studentów państwowych uczelni wyŜszych trybu
dziennego, a takŜe 15 stypendiów w wysokości 100 zł miesięcznie dla uczniów szkół średnich oraz
15
stypendiów
w wysokości 50 zł miesięcznie dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach. Łącznie
będzie to 45 stypendiów na kwotę ok. 50 000 zł.
O
stypendia
mogą
się
ubiegać
osoby
posiadające
średnią
z wyników w nauce za ostatni rok szkolny (akademicki) nie niŜszą niŜ:
 4.00 – studenci,
 4.50 – uczniowie szkół średnich,
 4.80 – uczniowie Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach.
Spośród wszystkich wniosków spełniających te wymagania wybrane zostaną te, które zostaną
ocenione najwyŜej na podstawie punktacji opartej na wynikach w nauce, sytuacji materialnej rodziny
i
aktywności
w
organizacjach
społecznych,
kulturalnych
i sportowych.
Dodatkowe informacje i wymagane formularze moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy w
Białobrzegach
w
pok.
nr
11,
(tel. 224- 52-27). Uczniowie szkół średnich i gimnazjum mogą składać wnioski od 15 do 31
sierpnia
b.r.,
studenci
zaś
od
00
15
do
31
października
b.r.
w
godz.
1700
20
(poniedziałek – piątek) w pok. nr 4 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w
Białobrzegach.
Więcej informacji o Programie na stronie internetowej www.rozwojlok.org.pl .
Program realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lokalnego w
Białobrzegach i finansowany jest przez Gminę Białobrzegi, Fundację im. Stefana Batorego
w Warszawie, oraz sponsorów. Uroczyste rozdanie stypendiów nastąpi jak co roku w trakcie
akademii z okazji Święta Niepodległości, czyli w listopadzie tego roku.
Program stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach” będzie realizowany takŜe w
następnym roku szkolnym (akademickim) 2006/07 – na podobnych zasadach.
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, alimentach – informacje GOPS – u
Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r.
W okresie od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku świadczenia rodzinne
przyznają i wypłacają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników - swoim pracownikom
(zasiłek
rodzinny
oraz
tylko
trzy
dodatki
do
zasiłku
rodzinnego
z tytułu: urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku
szkolnego i zasiłek pielęgnacyjny).
Wszystkim
pozostałym
osobom,
świadczenia
rodzinne
i pielęgnacyjne wypłaca wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.
Od 1 września 2005 roku ZUS i KRUS nie będzie realizował zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.
Termin składania wniosków
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoŜy
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc
wrzesień wypłaca się do dnia 30 września.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoŜy
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia
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rodzinne
przysługujące
za
miesiąc
wrzesień
wypłaca
się
do
dnia
31 października.
Dochody uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeŜeli dochód netto rodziny z roku poprzedzajacego okres zasiłkowy, w
przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504,00 zł. A w przypadku, gdy członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne, jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
583,00 zł.
Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.
Na nowy okres zasiłkowy wymagany będzie dochód za 2004 rok.
Uwaga:
Od nowego okresu zasiłkowego osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do
świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, przedkłada dodatkowo, w terminie do
dnia 15 marca, oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim
roku kalendarzowym.
Czyli
np.
w
okresie
zasiłkowym
od
1
września
2005
roku
do
31 sierpnia 2006 roku osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego przedkłada do dnia 15 marca 2006
roku oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w 2005 roku.
Dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego.
 urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 500,00 zł na kaŜde urodzone dziecko,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie,
 samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma moŜliwości zasądzenia alimentów – dodatek
przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niŜ 340,00 zł na
wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250,00 zł, nie więcej niŜ 500,00 zł na wszystkie
dzieci.
W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50 zł na osobę, kwotę dodatku
zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niŜ o 100,00 zł na wszystkie dzieci w
rodzinie.
Osobie mającej zasądzone świadczenie alimentacyjne, którego egzekucja jest choćby w
części nieskuteczna, przysługuje zaliczka alimentacyjna a nie dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka.
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł
miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko, rodzinom w których jest co najmniej troje dzieci
uprawnionych do zasiłku rodzinnego,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku Ŝycia, 70,00 zł w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia,
 rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wysokości 90,00 zł na dziecko,
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania :
a) w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole
ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a takŜe w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku
dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 80,00 zł miesięcznie albo
b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym takŜe artystycznej) – wysokości
40,00 zł miesięcznie.
Uwaga:
Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeŜeli nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba Ŝe:
a) drugi z rodziców dziecka nie Ŝyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzaleŜniony od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i
dochodu
rodziny.
Przysługuje
w wysokości 144,00 zł miesięcznie.
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Od dnia 1 września 2005 roku emeryci i renciści zasiłek pielęgnacyjny pobierać będą tylko i
wyłącznie z ośrodka pomocy społecznej, gdzie w miesiącu lipcu i sierpniu moŜna będzie
pobierać wnioski.
Świadczenie
pielęgnacyjne
przysługuje
rodzicom
w
związku
z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie, jeŜeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł netto.
Zaliczka alimentacyjna
Zaliczka alimentacyjna przyznawana jest dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do
świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest
bezskuteczna.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku Ŝycia albo, w
przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyŜszej, do ukończenia 24 roku Ŝycia, jeŜeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną pobiera się w ośrodku pomocy społecznej i składa do
komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
Uwaga:
Osoba pozostająca w związku małŜeńskim moŜe przez okres jednego roku pobierać zaliczkę
alimentacyjną, jeŜeli złoŜyła pozew do sądu o rozwód lub separację.

Z Ŝycia GOKiCz w Białobrzegach.
Opracowanie : GOKi Cz w Białobrzegach
Chcielibyśmy Państwu przekazać informacje na temat waŜniejszych imprez kulturalnych, które juŜ
się odbyły, oraz tych, które są zaplanowane w najbliŜszym czasie:
1. 1 kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Poezji Reginy Schönborn, w którym udział wzięło
kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Powiatu Łańcuckiego.
2. 17 kwietnia odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 5 – lecia istnienia Chóru Canon.
Chór koncertował na wielu uroczystościach kościelnych i świeckich zdobywając duŜe uznanie
słuchaczy.
3. W kwietniu odbył się Hufcowy Przegląd Piosenki Zuchowej,
w którym udział wzięły
gromady zuchowe z terenu naszego powiatu. Z satysfakcją informujemy, Ŝe konkurs wygrała
Gromada Zuchowa „Mali Wędrownicy” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach.
4. 25 maja odbył się Powiatowy Piknik dla osób niepełnosprawnych, którego GOKiCz był
współorganizatorem. Impreza miał miejsce w Korniaktowie Płd., rozpoczęła się Mszą Św. i
majówką w miejscowym Kościele, zaś potem były występy kapeli ludowej „Budzianie”, oraz
osób niepełnosprawnych. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Korniaktowie Płd. przygotowały
dla wszystkich uczestników pikniku przepyszne tradycyjne jadło.
5. W maju odbył się Gminny Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych.
6. 9 czerwca odbył się I Festiwal Kultury MłodzieŜowej, podczas której szkoły podstawowe
prezentowały swój dorobek artystyczny.
7. 24 lipca odbędą się w Korniaktowie Płn. zawody rowerowe „Białobrzeską Trasą Rowerową”
z
konkursami
połączone
i pokazami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego (współpraca z Komendą
Powiatową
Policji),
oraz
z występami zespołów działających przy GOKiCz.
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8. W lipcu planowana jest takŜe V Biesiada Ludowa, w której wystąpią zespoły ludowe z Powiatu
Łańcuckiego.
9. We wrześniu odbędą się I Prezentacje Artystyczne Nauczycieli Szkół Podstawowych i
Gimnazjum Gminy Białobrzegi – zapraszamy naszych nauczycieli do uczestnictwa.
Z przyjemnością informujemy Państwa, Ŝe dwa zespoły spośród działających przy GOKiCz
osiągnęły w ostatnim czasie znaczące sukcesy:
1. Zespół taneczny „PASJA” zdobył 3 miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Tanecznych w Rzeszowie, w którym uczestniczyło 40 zespołów z Podkarpacia. Zespół ten
zdobył
takŜe
I
miejsce
w
kategorii
„zespoły
taneczne”
w
Powiatowym
Artystycznym
Przeglądzie
Pracy
Szkolnej
i Pozaszkolnej Łańcut 2005.
2. Zespół Śpiewaczy „Budzianie” na X Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w
Tyczynie
otrzymał
I nagrodę w kategorii „Zespołów przy akompaniamencie”. Zespół wykonywał obrzędowe
pieśni weselne.
Sprawy bieŜące:
1) Od trzech lat przyznawane są Nagrody Wójta Gminy dla
3 najlepszych uczniów – absolwentów Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach.
W tym roku nagrody pienięŜne otrzymali:
1. Kochman Magdalena – Białobrzegi 463 – 400 zł
2. Kloc Marek – Białobrzegi 385 – 300 zł
3. Niemiec Katarzyna – Budy Łańcuckie 463 – 200 zł
Gratulujemy
uczniom
i
ich
rodzicom
tak
wspaniałych
wyników
w nauce Ŝycząc dalszych sukcesów.
2) Od dwóch lat odbywają się u nas uroczystości patriotyczne poświęcone rocznicy odzyskania
niepodległości
przez
Polskę,
zaś
w tym roku obchodziliśmy takŜe nasze drugie święto narodowe – Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
– Maja. Uroczyste akademie odbywają się w budynku GOK i Cz w Białobrzegach, towarzyszy im
Msza Św. za ojczyznę oraz uroczysta oprawa artystyczna. Niestety nie cieszą się one zbyt duŜym
zainteresowaniem społecznym. Zachęcam więc, do liczniejszego uczestnictwa w tych
uroczystościach. Niech to będzie nasz zewnętrzny przejaw patriotyzmu, nie obraŜajmy się na Polskę
za nienajlepszy styl rządzenia nią – to nie wina Naszej Ojczyzny, za którą wiele pokoleń oddało
Ŝycie, lub zdrowie, aby była wolna, niepodległa. JuŜ teraz zapraszam na uroczystości listopadowe, a
potem majowe, chciałbym aby one na stałe zagościły w naszym Ŝyciu społecznym.
3) Przez
okres
wakacji
korzystanie
z
pracowni
komputerowej
w
Gminnym
Centrum
Informacji
zlokalizowanym
w
GOKiCz
w Białobrzegach będzie bezpłatne. TakŜe wydłuŜamy czas otwarcia – GCI czynne będzie przez
wszystkie dni tygodnia w godz:
poniedziałek – piątek : od 800 - 2100, sobota: od 800 - 1800.
4) W związku z wejściem w Ŝycie z dn. 1 maja 2004 r. nowej ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, która zastąpiła starą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
zmieniły się zasady kierowania osób przez Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie do odbywania prac
interwencyjnych. Nowe kryteria wynikają równieŜ z pozyskania środków przez PUP w Łańcucie na
organizację prac interwencyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie kaŜde działanie
kierowane jest do innej grupy bezrobotnych. Na dzień dzisiejszy aby osoba mogła zostać skierowana
do prac interwencyjnych w ramach EFS musi pozostać w rejestrze bezrobotnych PUP minimum 12
miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat - od planowanego terminu rozpoczęcia zatrudnienia.
5) Na terenie naszej gminy realizowane są badania geofizyczne zmierzające do odkrycia złóŜ gazu i
ropy
naftowej.
Prace
te
prowadzi
Geofizyka
Toruń
Sp.
z
o.o.
ul.
Chrobrego
50,
87 – 100 Toruń, tel.: (0 – 59) 6593101. Jej siedzibą na terenie gminy jest Przedsiębiorstwo
Naprawy Taboru PKS w Woli Dalszej 369, telefony kontaktowe z firmą: 502 543 461, 502 509
013.
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Ze względu na częste pytania dotyczące rekompensaty za wyrządzone szkody informujemy, Ŝe
zgodnie z umowami podpisanymi z firmą przez kaŜdego właściciela działki, tylko tenŜe właściciel (a
nie gmina) moŜe dochodzić swoich roszczeń od wyŜej wymienionej firmy wykonującej badania.
Dotyczy to zarówno pól, łąk, jak teŜ i dróg, zarówno będących własnością gminy – wtedy to gmina
zgłasza roszczenia o naprawę zniszczonej drogi, jak teŜ dróg polnych, których w większości
przypadków właścicielami są osoby fizyczne. Najbardziej zasadnym wydaje się więc zgłaszanie
roszczeń na adres tymczasowej siedziby firmy w Woli Dalszej, czy teŜ po jej wyjeździe na adres
stałej siedziby firmy w Toruniu (adres powyŜej).
6) Przekwalifikowanie gruntów
W związku z pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy dotyczącymi moŜliwości przekwalifikowania
gruntów na niŜsze klasy lub nieuŜytki (dotyczy np. gruntów na których są stałe zastoiska wody)
informujemy, Ŝe sprawy te moŜna załatwiać w Starostwie Powiatowym w Łańcucie w Wydziale
Geodezji. NieuŜytki zwolnione są z podatku.
7) Informujemy,
Ŝe
w
Gminnym
Centrum
Informacji
w Białobrzegach zorganizowany będzie bezpłatny kurs komputerowy obejmujący: podstawowe
zagadnienia z obsługi komputera, naukę programów Word, Excel, poruszanie się po internecie,
zakładanie i uŜywanie poczty elektronicznej, obsługa skanera, faxu, kserokopiarki i drukarki.
Chętnych na powyŜszy kurs prosimy o zgłoszenie się osobiście do budynku GOKiCz
w Białobrzegach (piętro 1) lub telefonicznie pod numer 224-58-20 (od poniedziałku do soboty w godz.
800 – 1800). Więcej informacji pod w/w numerem telefonu. W szkoleniu tym moŜe brać udział kaŜdy
kto tylko wyrazi taką chęć. Istnieje moŜliwość uzgodnienia programu szkolenia i terminów jego
przeprowadzenia. Zapisy będą trwały do końca 2005 r.
8) Urząd Gminy Białobrzegi informuje takŜe o moŜliwości wzięcia udziału w bezpłatnych
szkoleniach dotyczących:
a) zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (30 godz.). Szkolenie jest
przeznaczone dla osób bezrobotnych.
Szkolenie obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:
 procedurę zakładania własnej działalności gosp. i jej formy prawne.
 wprowadzenie do marketingu i elementy biznesplanu.
 rozliczenia
z
Urzędem
Skarbowym
i
podstawowe
pojęcia
z finansów.
 zasady ubezpieczeń społecznych (ZUS).
 dotacje dla firm.
b) nowoczesnych technik zdobywania pracy (18 godzin). Szkolenie jest przeznaczone dla
absolwentów.
Szkolenie obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:




nowoczesne metody poszukiwania pracy, wiarygodne źródła informacji o ofertach pracy.
zasady tworzenia dokumentacji pod wniosek o pracę (CV, list motywacyjny).
autoprezentacja, rozmowa z pracodawcą, psychotesty z zakresu samopoznania, elementy
asertywności.
Zgłoszeń naleŜy dokonywać w pok. nr 11 w Urzędzie Gminy Białobrzegi (tel. 224-52-27) w
terminie do 15.08.2005 r. Liczba miejsc jest ograniczona, więc o przyjęciu na listę będzie decydować
kolejność zgłoszeń.

OGŁOSZENIE
Dyrektor
Zarządu
Dróg
Powiatowych
w
Łańcucie
informuje,
Ŝe w związku z pracami przy remoncie zniszczonych przez powódź rowów przy drogach
powiatowych:
- Nr l 519 R Łańcut - Podzwierzyniec – Białobrzegi;
- Nr l 520 R Dąbrówki - Wola Dalsza –Głuchów;
- Nr l 515 R śołynia - Kosina
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zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych przepustów pod zjazdami. Zgodnie z art. 30 Ustawy o
drogach publicznych ( Dz. U. 04. 204.2086) utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod
nimi przepustami, naleŜy do właścicieli lub uŜytkowników gruntów przyległych do drogi.
W związku z tym prosi się mieszkańców, którzy mają uszkodzone przepusty pod zjazdami lub
przepusty małej średnicy o przygotowanie przepustów celem ich wymiany.
Biuletyn Informacyjny redaguje:

Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń
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