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Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2005 r.  
 
 W 2005 r. wydaliśmy na realizację zadań inwestycyjnych 
kwotę 4 515 000 zł, co stanowiło 33% wydatków budŜetu gminy. 
Pozyskaliśmy w 2005 r. środki pomocowe z róŜnych funduszy  
w wysokości 1 148 000 zł. 
 
NajwaŜniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2005 r.  to:  
 

1. Kanalizacja  – dokończyliśmy realizację zadania 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, podłączając do 
kanalizacji 275 gospodarstw w Białobrzegach. Wykonano 10,5 km 
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sieci oraz 7 przepompowni. Na realizację tego zakresu 
wydatkowano kwotę 1 402 150 zł, w tym 902 000 zł to środki Unii 
Europejskiej. 

Wykonany został projekt techniczny i uzyskaliśmy w tym roku 
pozwolenie na budowę kanalizacji w Korniaktowie Płd. i Budach 
Łańcuckich (pr.). Środki wydatkowane na ten cel w 2005 r. to kwota 
66 000zł. 

W ten sposób zrealizowaliśmy nasz program w tej dziedzinie na 
tę kadencję (lata 2002 – 2006), w którym planowaliśmy 
skanalizowanie Dębiny i Białobrzeg (pr.) oraz wykonanie projektu 
technicznego na budowę kanalizacji Korniaktowa Płd. i Bud 
Łańcuckich (pr.). W Białobrzegach pozostało wprawdzie 14 
gospodarstw wyraŜających chęć podłączenia do kanalizacji, ale one 
są włączone do kolejnego etapu kanalizacji gminy tj. budowy 
kanalizacji w Korniaktowie Płd. i Budach Łańcuckich (pr.).  
W związku z tym nie planujemy rozpoczęcia budowy kolejnych 
odcinków kanalizacji w 2006 r. 

 
2. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1  

w Budach Ła ńcuckich.  
Inwestycja została rozpoczęta w sierpniu 2004 r. i oddana do 

uŜytku końcem stycznia 2006 r. Jednocześnie podczas wakacji 
został przeprowadzony generalny remont szkoły podstawowej. 
Wymieniono wszystkie instalacje, stolarkę okienną, drzwiową 
wewnętrzną, połoŜono nowe wykładziny, pomalowano wnętrza, 
odnowiono elewację, wykonano remont dachu, nową kotłownię. Na 
budowę sali sportowej oraz remont tej szkoły wydatkowano  
w 2005 r. kwotę 1 363 000 zł. Na budowę sali sportowej 
pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  
w wysokości 400 000 zł z czego 200 000 zł wykorzystaliśmy  
w 2005 r. reszta jest do wykorzystania w 2006 r. Całkowity koszt 
budowy sali sportowej to kwota 1 933  900 zł. 

Korzystając  z okazji zachęcamy do korzystania z hali sportowej 
takŜe dorosłych mieszkańców miejscowości i okolic. Salę moŜna 
wynająć na zajęcia rekreacyjne czy na zawody sportowe. W tym 
celu naleŜy kontaktować się z Panią BoŜeną Blok Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich. 
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3. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wol i 
Dalszej.  

Inwestycja została rozpoczęta w sierpniu 2005 r., planowane 
oddanie do uŜytku to koniec września 2006 r. Całkowity koszt 
budowy hali sportowej to kwota 1 982 292 zł. W 2005 r. 
wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 498 805zł. 

Jedynym źródłem finansowania tej inwestycji jest jak na razie 
budŜet gminy. Zabiegamy o środki pomocowe, o które niestety 
wbrew obiegowym opiniom jest coraz trudniej. 

 
4. Remont Publicznego Przedszkola w Białobrzegach.  
Dokończyliśmy prace remontowe tego ponad 100 – letniego 

budynku wykonując elewację oraz remont dachu. Wykonaliśmy 
takŜe nowy dach stromy (w miejsce stropodachu), oraz elewację na 
budynku gospodarczym obok przedszkola. Wydaliśmy na ten cel 
kwotę 97 000 zł. 

 
5. Zakończono remont Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Białobrzegach  - po dokonanej w poprzednim roku wymianie 
wszystkich instalacji i remoncie łazienek, w 2005 r. dokończono 
remont poprzez wymianę stolarki wewnętrznej, podłoŜy, połoŜenie 
nowych wykładzin, parkietu w salce gimnastycznej, pomalowanie 
wszystkich pomieszczeń. Podczas wakacji wykonano takŜe 
odwodnienie całego budynku docieplając ściany piwnic oraz 
wykonując nową płytkę odbojową wokół budynku. Na te cele 
wydano kwotę 149 000 zł, w tym dotacja z Banku Światowego  
w kwocie 46 000 zł. 
 

6. Dokończenie budowy Domu Kultury w Woli Dalszej  – 
oddano do uŜytku pomieszczenia na I piętrze, do których została 
przeniesiona  Biblioteka Publiczna. Znajdują się tam takŜe 
pomieszczenia świetlicy. Na ten cel wydano kwotę 120 000 zł. 
 

7. Drogi.  
Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na następujących 

drogach: 
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– „Podłącze” w Budach Łańcuckich (pr.) – dł. 720 m,  
koszt 98 628 zł. 

– „Mikulice” w Korniaktowie Płn. – dł. 810 m, 
 koszt 137 467 zł 

– „Podemłynie” w Białobrzegach (l) – dł. 530 m,  
koszt 68 700 zł. 

Spore środki finansowe wydano na zakup kamienia, remonty 
mostków, parkingi publiczne, kopanie rowów, zimowe utrzymanie 
dróg. 

W tym roku na terenie naszej gminy wykonano 3,8 km nowych 
nawierzchni na drogach powiatowych oraz 900 m chodników  
(w Woli Dalszej w  okolicach Transsystemu). 

Odnowiono ok. 7 km rowów, wybudowano 5 nowych przepustów 
oraz oddano do uŜytku nowy, most na potoku Kosinka  
w Białobrzegach (pr.). Prace na drogach powiatowych 
dofinansowaliśmy kwotą 140 000 zł. 

Ogólnie na drogi wydano 716 000 zł. 
 
8. Wykonano remont generalny pomieszcze ń stomatologa  

i piel ęgniarek środowiskowych w Budach Ła ńcuckich (pr.)  – 
wydano na ten cel kwotę ok. 40 000 zł. 
 

9. Wymieniono cz ęść stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wykonano drobne remonty w naszych domach kultury  na kwotę  
ok. 63 000 zł. 
 

Oprócz tego wykonano wiele  drobnych prac, które wynikały  
z bieŜącej troski o utrzymanie właściwego stanu naszych budynków. 

 
Pomimo duŜego zakresu zadań inwestycyjnych 2005 rok 

zamknęliśmy bez zobowiązań, płacąc wszystkie naleŜności  
w terminie i nie zaciągając Ŝadnych kredytów i poŜyczek. 
 
Działania prospołeczne w 2005 r.  
 

1. Zorganizowano cykl kursów i szkoleń w ramach realizacji 
projektu pod nazwą „Aktywna Społeczność” sfinansowanego ze 
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środków Ministerstwa Gospodarki – 13 000 zł oraz Urzędu Gminy  
6 000 zł. 

W kursach, o których szerzej pisaliśmy w poprzednim Biuletynie 
Informacyjnym wzięło udział 75 osób. 

 
2. Kursy komputerowe ukończyło 26 osób. Wszystkie szkolenia 

były bezpłatne. 
3. Przyznano 45 stypendiów w ramach Programu „Równe 

szanse w Białobrzegach” na kwotę 52 000 zł. Więcej informacji na 
ten temat przekazaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu 
Informacyjnego. 
 

4. Sfinansowaliśmy realizację programu fluoryzacji zębów na 
terenie naszych szkół. 
 

5. Kontynuowany był Program „Świetlica Środowiskowa” 
realizowany wspólnie  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego w Białobrzegach. Świetlice środowiskowe funkcjonują  
w Budach Łańcuckich (l) oraz w Woli Dalszej. 
 

6. Dofinansowaliśmy kwotą ok. 11 000 zł druŜyny harcerskie 
oraz zuchowe funkcjonujące na terenie naszej gminy. Dzięki tym 
środkom harcerze i zuchy mogli takŜe uczestniczyć w wypoczynku 
wakacyjnym oraz podczas ferii zimowych. 
 

7. Zatrudniamy psychologa, który słuŜy pomocą osobom 
uzaleŜnionym.  
 
Główne zało Ŝenia bud Ŝetu gminy na 2006 r.  
 

Jak co roku konstrukcja budŜetu oparta jest na głównym 
załoŜeniu jakim jest inflacyjny wzrost dochodów podatkowych  
i wydatków. 

Niemniej jednak znacznie niŜsza w 2006 r. stawka podatku 
rolnego w porównaniu do 2005 r. spowoduje niŜsze wpływy do 
budŜetu gminy z tego tytułu o ok. 110 000 zł. Bardzo niekorzystny 
wpływ na budŜet gminy ma takŜe upadłość duŜej firmy na naszym 
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terenie – z tego tytułu nie wpłyną podatki na kwotę ok. 100 000 zł. 
Tak więc dochody z podatków lokalnych będą niŜsze o ok. 210 000 
zł. To duŜa dziura w budŜecie. 

Podobnie jak w roku ubiegłym nie planujemy zaciągania w tym 
roku kredytów i poŜyczek. Zadania inwestycyjne zamierzamy 
realizować ze środków własnych oraz z pozyskanych ze środków 
pomocowych.  

Zabiegamy o nowe środki pomocowe, ale rzeka pieniędzy 
unijnych, która miała spłynąć do gmin wiejskich okazała się co 
najwyŜej wątłym strumyczkiem, który szybko wysycha. Większość 
środków unijnych przewidziana na lata 2004 – 2006 na rozwój 
lokalny czyli dla takich gmin jak nasza juŜ się skończyła. Ich 
wielkość niektórzy komentują stwierdzeniem, Ŝe środki unijne dla 
terenów wiejskich jeszcze się nie zaczęły a juŜ się skończyły. 
Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe obiecane duŜe pieniądze unijne, spłyną 
na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich wraz z nowym 
budŜetem Unii na lata 2007 – 2013, który zrodził się w wielkich 
bólach, bo jak zwykle okazało się, Ŝe bogaci niekoniecznie chcą 
podzielić się swym bogactwem z biedniejszymi krajami. To niestety 
wątpliwy przykład solidarności europejskiej. 
 
Zamierzenia inwestycyjne w 2006 r.  
 

Ustalając wydatki inwestycyjne na ten rok, kierowaliśmy się 
przede wszystkim zasadą dokończenia istniejących zadań oraz 
potrzebą zrealizowania tego co obiecaliśmy naszym wyborcom  
4 lata temu, gdyŜ ten rok kończy kadencję samorządu 2002 – 2006. 

 
Zadania inwestycyjne na 2006 rok:  
 

1. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wol i 
Dalszej – planowany termin oddania do uŜytku to koniec września 
tego roku. W tym roku planujemy wydać na ten cel kwotę  
1 510 000 zł. 
 

2. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Budach Ła ńcuckich – inwestycja oddana do uŜytku końcem 
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stycznia tego roku. W tym roku wydamy na ten cel kwotę  
240 000 zł. – w tym dotacja MENiS to kwota 200 000 zł. 

3. Drogi  – planujemy zgodnie z obietnicami wykonać 
nawierzchnie asfaltowe na następujących odcinkach dróg 
gminnych. 

– „Zakrzacze” – Wola Dalsza – ok. 500 m 
– „Podłącze” – Dębina – ok. 800 m 
– „Podłącze” – Białobrzegi (pr.) – ok. 700 m 
– „Podlesie” – Białobrzegi (l) – ok. 500 m 
– „Podwisłocze” – „Budy Łańcuckie (l) – ok.1100 m 
– Drogi dojazdowe do Szkół Podstawowych w Budach 

Łańcuckich (lewe) i w Woli Dalszej – ok. 300 m.  
Resztę środków zamierzamy przeznaczyć na zakup kamienia, 

remonty parkingów publicznych, remonty rowów i mostków, zimowe 
utrzymanie dróg. 

Kwotą ok. 150 000 zł. zamierzamy dofinansować remonty na 
naszych drogach powiatowych, tak aby wspólnie samorządem 
powiatowym pokryć asfaltem najgorsze odcinki dróg. Ogólnie na te 
cele planujemy wydać kwotę ok. 1 000 000 zł. 

 
4. Remont kapitalny Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Korniaktowie Płd.  
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Korniaktowie Płd. to nasza 

najmniejsza szkoła z klasami I – III i „0”.Jednocześnie to ostatnia 
szkoła, która w naszej gminie nie była poddana remontowi. Budynek 
prawie 100 - letni wymaga generalnego remontu, a więc wymiany 
wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej  
i wewnętrznej, podłóg oraz malowania wnętrz. Na ten cel 
przeznaczamy kwotę ok. 150 000 zł. 

 
5. Wykonanie dachu na budynku GOKiCz oraz Remizy OSP 

w Białobrzegach (pr.)  (budynki te przylegają do siebie) – kwota ok. 
160 000 zł.   
 

6. Wykonanie dachu na budynku O środka Zdrowia  
w Białobrzegach  – kwota ok. 100 000 zł. 
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7. Wykonanie dachu na budynku O środka Zdrowia  
w Budach Ła ńcuckich (pr.)  – środki budŜetu gminy – kwota  
ok. 60 000 zł. 

Zadania te tj. wykonanie tych 3 dachów nie były planowane na tę 
kadencję, ale stan istniejących stropodachów na tych budynkach 
jest na tyle zły, Ŝe naleŜało, kierując się zasadami gospodarności, 
podjąć realizację tych zadań w tym roku.  
 

8. Remonty w domach kultury  - zakres działań obejmuje 
dokończenie wcześniej rozpoczętych prac, wymianę części stolarki 
okiennej, instalacji oraz inne prace. Dotyczą one tych domów 
kultury, w których nie wykonywano dotychczas większych 
remontów, bądź teŜ planowane prace są konieczne ze względów 
bezpieczeństwa korzystających z tych obiektów. 

Na ten cel przeznaczamy kwotę ok. 100 000 zł 
 
9. Wykonanie  podjazdu dla niepełnosprawnych w O środku 

Zdrowia w Budach Ła ńcuckich (pr.).  Na ten cel przeznaczamy 
kwotę ok. 30 000 zł. 
 

10. Wykonanie  boiska do siatkówki i  koszykówki przy 
Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach   - nawierzchnia 
asfaltowa – koszt ok. 30 000 zł. 
  
Przepisy reguluj ące wycink ę drzew  
 

Zasady usuwania drzew są uregulowane ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 200 r. Nr 92 poz. 880 
z późn. zm.). Oznacza to, Ŝe nie są to przepisy stworzone przez 
samorząd, lecz przez władzę ustawodawczą (Sejm, Senat, 
Prezydent) i obowiązują na terenie całego kraju. 

Zgodnie z zapisami tej ustawy (art.83 ust.1) usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości moŜe nastąpić wyłącznie po 
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta gminy na wniosek 
posiadacza nieruchomości. JeŜeli posiadacz nieruchomości nie jest 
właścicielem – do wniosku musi być dołączona zgoda jej właściciela 
(taka sytuacja występuje m. in. w przypadku dzierŜawy). Trzeba tu 
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wyraźnie zaznaczyć, Ŝe wójt gminy w świetle tych przepisów nie 
moŜe wszczynać takiego postępowania z urzędu, tzn. bez 
wcześniejszego złoŜenia wniosku przez posiadacza. 

Uzyskanie zezwolenia wymagane jest przy usuwaniu wszystkich 
drzew i krzewów z wyłączeniem m. in. : 

� drzew i krzewów w lasach, 
� drzew i krzewów owocowych, 
� na plantacjach drzew i krzewów, 
� których wiek nie przekracza 5 lat, 
Aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów naleŜy 

złoŜyć wniosek w Urzędzie Gminy w Białobrzegach. Wniosek składa 
się na specjalnym formularzu, który moŜna otrzymać w pok. nr 11  
w urzędzie. Wniosek ten powinien zawierać następujące dane: imię 
i nazwisko albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela 
nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę 
gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 130 cm lub wielkość powierzchni, z której zostaną 
usunięte krzewy, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo 
lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub 
krzewu. 

Zgodnie z zapisem art.86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie 
pobiera się Ŝadnych opłat (poza opłatą skarbową) m. in.: od osób 
fizycznych, które uzyskały zezwolenia na usunięcie drzew w celu 
nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej,oraz 
które zagraŜają bezpieczeństwu  ludzi i mienia w istniejących 
obiektach budowlanych. 

Opłata skarbowa jest natomiast tą opłatą, którą naleŜy zawsze 
uiścić z tytułu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów. 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wynosi 5,00 zł za 
wniosek i 20 zł za wydanie zezwolenia. Łącznie stanowi to kwotę 
25,00 zł. Kwota ta nie zaleŜy od ilości drzew na które uzyskane jest 
zezwolenie. Innymi słowy za tę samą opłatę moŜna uzyskać 
zezwolenie na 1 lub np. 100 drzew. 

Przepisy w/w ustawy są szczególnie rygorystyczne wobec osób, 
które usuwają drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia, 
gdyŜ nakładają na wójta gminy obowiązek ukarania takich osób 
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administracyjną karą pienięŜną. Są to bardzo wysokie kary, których 
zasady naliczania regulują: rozporządzenia  Ministra Środowiska 
z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania 
administracyjnych kar pienięŜnych za usuwanie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, 
zadrzewień albo drzew lub krzewów. (Dz. U. z 2004 Nr 219 
poz.2229), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 
października  2004 r. w sprawie  stawek opłat dla poszczególnych 
rodzajów i gatunków drzew oraz obwieszczenia Ministra Środowiska 
z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie 
drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005  
(M.P. z 2004 Nr 44 poz.779). Z w/w przepisów szczegółowych 
wynika, iŜ wymiar kary wynika od rodzaju i gatunku  oraz wielkości 
obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od podłoŜa. 
PoniŜej przedstawiona została przykładowa kalkulacja dotycząca 
dwóch róŜnych rodzajów drzew o róŜnej wielkości obwodu. 
 
 

Lp.  
Przykładowe 

rodzaje 
 i gatunki drzew 

Wielko ść obwodu 
mierzonego na 

wysoko ść 130 cm 
od podło Ŝa 

Kwota 
administracyjnej 
kary pieni ęŜnej 

1. Topola (olsza, klon) 100 cm 7.849,44 zł 

2. Lipa (dąb, buk, grab, 
sosna) 

100 cm 51.903,00 zł 

 
Apelujemy więc o to aby dopełniać administracyjnych 

formalności wymaganych przy wycince drzew i nie czynić tego bez 
wymaganego zezwolenia. Koszty uzyskania zezwolenia nie są 
wysokie zaś tryb jego uzyskania  nie jest zbyt kłopotliwy, więc nie 
warto naraŜać się na astronomicznie wysokie kary. 

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie usuwania drzew 
moŜna uzyskać w pokoju Nr 11 w Urzędzie Gminy Białobrzegi (tel.: 
224 – 52 – 27). 
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Plan zagospodarowania przestrzennego „Białobrzegi C entrum”  
 

1. 30 grudnia ubiegłego roku uchwaliliśmy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Białobrzegi – Centrum” 
obejmujący teren od cmentarza po Posterunek Policji o powierzchni 
69,30 ha. Według nowego planu w terenach tych znajdują się 
tereny o następującym przeznaczeniu: 

– 7, 61 ha pod budownictwo przemysłowe nieuciąŜliwe dla 
środowiska, 

– 5,29 ha pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe, 
– 7,45 ha pod budownictwo mieszkaniowe, co stanowi 52 

działek budowlanych o róŜnej powierzchni (średnia wielkość 
działki wynosi ok. 14 arów, ale są teŜ działki 9 arowe, bądź 
teŜ 20 arowe). 

Są to tereny w pełni uzbrojone w infrastrukturę z dobrym 
dojazdem. Zachęcamy więc potencjalnych inwestorów do 
zainteresowania się tymi terenami. 

Zachęcamy równieŜ naszych mieszkańców, ale takŜe osoby 
spoza gminy do zakupu działek budowlanych. Oferujemy działki po 
przystępnych cenach oraz prowadzenie działalności gospodarczej 
czy zamieszkanie w gminie, która szybko rozwija się, stara się być 
przyjazną dla swych mieszkańców. Jesteśmy gminą bezpieczną,  
o niskiej przestępczości. Oferujemy teŜ pomoc przy załatwianiu 
niezbędnych formalności oraz stworzenie przyjaznej atmosfery do 
inwestowania. 

Tereny objęte planem zagospodarowania połoŜone są  
w sąsiedztwie szkół, urzędu gminy, ośrodka zdrowia i innych 
instytucji gminnych. W pobliŜu funkcjonują główne sieci sklepów, 
piekarnia magazyny materiałów budowlanych. Tereny te oddalone 
są od trasy A4 o ok. 8 km, zaś od Łańcuta o ok. 10 km. Oferowane 
tereny są własnością Gminy Białobrzegi. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny czy mailowy z sekretarzem 
gminy, bądź pracownikiem urzędu gminy odpowiedzialnym za 
rozwój lokalny (p. Wojciech Mazur). Numery telefonu: 224-25-20; 
224-52-27; 224-52-95, e-mail: urzad@bial.regiony.pl. 
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Zapraszamy więc do Gminy Białobrzegi potencjalnych 
inwestorów oraz osoby zainteresowane budownictwem 
mieszkaniowym do skorzystania z naszej oferty inwestycyjnej. 
 
Obowi ązki osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe  
 

Przedstawiamy poniŜej obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, wynikające z aktualnych przepisów prawa. 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do 
zachowania środków ostroŜności, zapewniających ochronę przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów uŜyteczności publicznej, 
a w szczególności do:     

– Sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym 
w szczególności do nie pozostawiania ich bez nadzoru. 

– Nie wprowadzania zwierząt do obiektów uŜyteczności 
publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, 
takich jak m.in.: lecznice, wystawy, nie dotyczy to osób 
niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników. 

– Natychmiastowego usuwania przez właścicieli 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i innych terenach 
uŜyteczności publicznej. 

 
2. Na właścicielach psów ciąŜą dodatkowe obowiązki 

obejmujące: 
– Stały i skuteczny nadzór nad psem uniemoŜliwiający mu 

spowodowanie jakiegokolwiek zagroŜenia dla otoczenia. 
– Umieszczenie tablicy ostrzegawczej przed wejściem do 

nieruchomości, w której utrzymywany jest pies mogący stanowić 
zagroŜenie dla otoczenia. 

– WyposaŜenie psa w obroŜę, a w przypadku ras uznawanych 
za agresywne w kaganiec. 

– Prowadzenie psa na smyczy, a w przypadku psa rasy 
uznawanej za agresywną lub innego mogącego stanowić 
zagroŜenie dla otoczenia takŜe w nałoŜonym kagańcu. 
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– Systematyczne szczepienie psów w wieku powyŜej 3 miesięcy 
i okazywanie na Ŝądanie upowaŜnionych organów zaświadczeń  
o przeprowadzonych szczepieniach. 

– Uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy na utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

– Poddanie obserwacji weterynaryjnej psa, który skaleczył 
człowieka. 

– Opłacanie podatku od posiadaniu psów, którego wysokość 
jest ustalana corocznie odrębną uchwałą Rady Gminy. 
 

3. Właściciel zwierzęcia domowego i gospodarskiego 
zobowiązany jest do zawiadomienia słuŜb weterynaryjnych i Wójta 
Gminy o pojawieniu się  u zwierząt objawów wzbudzających 
podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną. 
 

4. Osoby utrzymuj ące zwierz ęta ponosz ą pełną 
odpowiedzialno ść za zachowanie tych zwierz ąt. 
 
 
  Wałęsające się psy są problemem, który od wielu lat pozostaje 
nie załatwiony, pomimo docierających do nas z mediów coraz 
częstszych informacji o tragicznych skutkach ataku psów na ludzi, 
a zwłaszcza dzieci. 
  Wśród przyczyn tego stanu rzeczy naleŜy wymienić przede 
wszystkim brak właściwego ustawodawstwa, które nakazywałoby 
pod rygorem kary znakowanie zwierząt. Wówczas łatwo moŜnaby 
było ustalić właściciela wałęsającego się psa, co dzisiaj jest  
w zasadzie niemoŜliwym. 
  Kolejną przyczyną jest równieŜ duŜa niefrasobliwość, a nawet 
raczej brak odpowiedzialności ze strony właścicieli psów, którzy 
często nie pamiętają o tym, Ŝe pies powinien być na uwięzi, bądź 
biegać w zamkniętym ogrodzeniu, zaś w miejscach publicznych pies 
powinien być na smyczy. 
  DuŜa grupa właścicieli psów w ogóle nie zwraca najmniejszej 
uwagi na swe obowiązki wynikające z przepisów prawa. Psy biegają 
po drogach strasząc czy nawet atakując dzieci i starszych, zaś  
w przypadku pogryzienia czy zwrócenia uwagi najczęściej ludzie ci 
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twierdzą, Ŝe oni nie są właścicielami tych psów, co zresztą bardzo 
trudno im udowodnić gdyŜ nie ma ustawowego obowiązku 
znakowania psów przez właścicieli i tworzenia baz danych. 
  Samorządowcy apelują od lat do ustawodawców 
(parlamentarzystów) o stosowne akty prawne, jak na razie 
bezskutecznie. Słowem krąg bezsilności zamyka się. Pozostaje 
więc, przynajmniej na razie, apel do rozwagi i odpowiedzialności 
ludzi, którzy posiadają psy.  
  KaŜdy z nas, takŜe ty będąc właścicielem psa moŜe być 
naraŜony na zaatakowanie przez wałęsające się psy. To moŜe być 
takŜe Twoje dziecko. Pomyśl o tym będąc właścicielem psa. Jeśli 
nawet wykręcisz się z odpowiedzialności zwyczajowym 
twierdzeniem, Ŝe to nie twój pies, to pozostaje sumienie, a ono teŜ 
potrafi „gryźć”. 
            
Sprawy ró Ŝne 
 

1. Po raz kolejny apeluję do wszystkich właścicieli sklepów oraz 
sprzedawców, aby nie sprzedawali alkoholu oraz papierosów 
osobom niepełnoletnim. Mimo ustawowego zakazu mamy niestety 
sygnały o takich praktykach. Przestrzegam, Ŝe mogą nastąpić tzw. 
„zakupy kontrolowane” co zarówno dla łamiących prawo 
sprzedawców, jak i właścicieli moŜe skończyć się dotkliwymi 
sankcjami prawnymi. Jednocześnie ponownie apeluję do osób 
dorosłych o nie zlecanie dzieciom i młodzieŜy niepełnoletniej 
zakupu alkoholu i papierosów. 
 

2. Zwracam się z prośbą i apelem do tych, którzy zwłaszcza  
w ostatnim czasie malują przystanki czy teŜ budynki uŜyteczności 
publicznej obraźliwymi, wulgarnymi napisami czy rysunkami, aby 
zaprzestali tych praktyk. 

Wszyscy wkładamy duŜo sił i środków, aby poprawić estetykę 
naszej gminy. Jednym z elementów tej troski, jest malowanie 
naszych przystanków, odnawianie elewacji budynków. Przez kilka 
lat byliśmy jedną z nielicznych gmin, w których przystanki miały 
estetyczny wygląd, nie były zniszczone, budynki nie były pokrywane 
napisami. Przyznam, Ŝe niejednokrotnie podkreślałem to przy 
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róŜnych okazjach, ale zauwaŜali to takŜe przyjeŜdŜający do nas, 
chwaląc przede wszystkim naszą młodzieŜ za uszanowanie tego 
wspólnego dobra. Taką postawą wyróŜnialiście się spośród innych 
młodych mieszkańców naszego regionu. Proszę więc, tą  
z pewnością bardzo nieliczną grupę naszej młodzieŜy abyście 
poprzez takie działanie nie niszczyli pozytywnego obrazu naszej 
młodzieŜy, który jest takŜe naszym dobrem wspólnym. 

 
3. Zapraszamy osoby zainteresowane koszeniem pastwisk do 

składania ofert w Urzędzie Gminy pok. Nr 13 w terminie do 30 maja 
2006 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na koszenie 
pastwisk”. Przedmiotem zamówienia jest jednokrotne wykoszenie 
119,5 ha pastwisk w terminie do 31.07.2006 r. Oferta powinna 
zawierać cenę netto za wykoszenie 1 ha pastwiska i swym 
zakresem obejmować wykonanie całego zadania. Oferty cząstkowe 
będą odrzucane. 

W 2005 r. wydatkowano na wykoszenie 119,5 ha pastwisk kwotę 
12 157 zł (netto). 

Osobą do kontaktu w sprawach oferty jest Pani Krystyna Bujak 
pok. Nr 13. 

 
4. Informujemy, Ŝe uległ zmianie dochód z gospodarstwa 

rolnego liczony do świadczeń rodzinnych. 
W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, 

przyjmuje się, Ŝe z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód 
miesięczny w wysokości 135,50 zł, tj. 1/12 dochodu ogłaszanego 
corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Dochód liczony do świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków 
stałych, okresowych, celowych – pozostaje bez zmian. 
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Szanowni Pa ństwo!  
 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Ŝyczę 
wszystkim naszym mieszkańcom, aby radość i nadzieja płynąca do 
nas ze Zmartwychwstania Chrystusa towarzyszyła Wam i Waszym 

Rodzinom zarówno w 
okresie Świąt, jak teŜ w 
trudnym niekiedy Ŝyciu 
codziennym. 

 
 

 
Franciszek Masłoń 

 
Wójt Gminy Białobrzegi 
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