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WYDANIE SPECJALNE
Szanowni Państwo!
Za nami kolejna kadencja samorządu, w której podobnie jak
w poprzedniej, poprzez wydawane średnio dwa razy do roku
Biuletyny Informacyjne przekazywaliśmy Państwu informacje
o najwaŜniejszych problemach dotyczących gminy. Staraliśmy się
przekazywać wyłącznie fakty pozostawiając ocenę ich naszym
mieszkańcom wierząc, Ŝe ocena ta, aczkolwiek z pewnością
niekiedy krytyczna, będzie uczciwa i rzetelna, oparta na faktach.
Teraz kończąc kadencję 2002 – 2006 przekazujemy do
Państwa rąk, podobnie jak cztery lata temu, Wydanie Specjalne
Biuletynu Informacyjnego, w którym chcemy poinformować
o najwaŜniejszych działaniach tego samorządu w ciągu ostatnich
czterech lat.
Mam pełną świadomość, Ŝe Państwo macie swoją ocenę
faktów. WyraŜam nadzieję, Ŝe prezentowany w tym Biuletynie
Informacyjnym materiał ułatwi Państwu ocenę naszej 4 – letniej
pracy.
Kadencja Samorządu w latach 2002 – 2006 była trochę inna
niŜ kadencja w latach 1998 – 2002. Przede wszystkim Wójt
wybierany był w wyborach bezpośrednich, a nie przez Radę Gminy,
stąd teŜ większe były jego uprawnienia, ale teŜ większa
odpowiedzialność.
Po działaniach racjonalizujących i dyscyplinujących wydatki
budŜetowe w poprzedniej kadencji, w tej nie musieliśmy
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podejmować aŜ tak trudnych niekiedy decyzji w odniesieniu do
instytucji gminnych finansowanych z budŜetu gminy. Przestrzeganie
dyscypliny budŜetowej, do czego w zasadzie wszyscy zdąŜyli się
przyzwyczaić, zaowocowało tym, Ŝe w dalszym ciągu utrzymaliśmy
się
jednym
stały,
szybki
rozwój
gminy,
stając
z liderów w regionie w tym zakresie, utrzymując przy tym dobry stan
finansów gminnych.
W latach 2002 – 2006 wydaliśmy na inwestycje i remonty
kwotę 17 926 000 zł co daje nam średnie roczne wydatki na
inwestycje i remonty w wysokości 34% budŜetu (dla porównania
w latach 1998 – 2002 wydaliśmy na inwestycje kwotę
11 270 000 zł). W tych latach udało się nam pozyskać 3 817 000 zł
ze środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych
środków pomocowych.
Pragnę takŜe nadmienić, Ŝe od 1 maja 2004 r. wzrost stawki
podatku VAT z 7% na 22% na artykuły budowlane znacznie
podniósł koszty naszych inwestycji, bo aŜ o 15%, tego nie mogliśmy
przewidzieć w 2002 r.
Za tymi cyframi kryją się kilometry dróg, kanalizacji,
wybudowane i oddane do uŜytku sale sportowe, remonty szkół
i innych obiektów gminnych, finansowanie działań prospołecznych.
Efekty tego stanu rzeczy to w naszej ocenie piękniejsza,
zasobniejsza gmina, której nie musimy wstydzić się przed
sąsiadami czy przyjezdnymi, ale którą wydaje się, Ŝe moŜemy się
takŜe pochwalić przed innymi. Efekty tej 4-letniej pracy znalazły
równieŜ odzwierciedlenie w wynikach ogólnopolskich rankingów,
w których nasza gmina zajmowała czołowe miejsca na Podkarpaciu
i w Polsce. Pisaliśmy o tym szerzej w ostatnim wydaniu Biuletynu
Informacyjnego.
NajwaŜniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2002 – 2006 r.
1. Kanalizacja wsi Dębina i Białobrzegi /pr./ - wykonano
49,5 km sieci, 18 przepompowni, podłączono 524 gospodarstw.
Koszt realizacji tego zadania to kwota 6 459 000 zł.
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2. Budowa 2 sal sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Budach Łańcuckich /l/ oraz przy Szkole w Woli Dalszej – sale
o wymiarach 12 m x 24 m wraz z zapleczem wyposaŜonym w sprzęt
sportowy i siłownie. Koszt realizacji obu inwestycji to kwota
4 279 000 zł.
3. Remonty
generalne
Publicznego
Przedszkola
w Białobrzegach oraz szkół na terenie gminy – w budynkach
tych wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną
i wewnętrzną, wszystkie instalacje, podłoŜa i podłogi, wykonano
malowanie – moŜna powiedzieć, Ŝe poza murami wymieniono
wszystko. Na te cele wydatkowano kwotę 1 907 000 zł.
4. Remonty dróg – wykonano 9,5 km nowych nawierzchni dróg
gminnych. Wraz ze środkami przeznaczonymi na zakup kamienia,
remonty mostków, rowy, parkingi publiczne, odśnieŜanie
wydatkowano na drogi gminne kwotę 3 000 000 zł. Oprócz tego
dofinansowano kwotą 320 000 zł remonty dróg powiatowych,
których utrzymanie nie jest naszym zadaniem, ale bez naszego
wsparcia finansowego z pewnością stan dróg powiatowych na
naszym terenie, byłby znacznie gorszy.
5. Remont generalny wszystkich pomieszczeń GOKiCz
w Białobrzegach – wymieniono wszystkie instalacje, stolarkę
okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, wymieniono podłoŜe
i podłogi, pomalowano wszystkie pomieszczenia, zakupiono nowe
meble i wyposaŜenie – na ten cel wydano kwotę 515 000 zł.
6. Dokończenie budowy Domu Kultury w Woli Dalszej –
I piętra – zakończono wreszcie inwestycje z kilkunastoletnim
staŜem oddając do uŜytku piętro budynku, gdzie przeniesiono
bibliotekę (ze starego budynku), znajduje się tam równieŜ świetlica
oraz inne pomieszczenia. Zakupiono nowe wyposaŜenie.
Koszt realizacji tego zadania to kwota 122 000 zł.
7. Przebudowano
dachy
na
budynkach
Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach /l/, Gminnego Ośrodka
Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach, Ośrodków Zdrowia
w Białobrzegach i Budach Łańcuckich /pr./ - 4 cieknące
stropodachy zastąpiono dachami stromymi. W ten sposób
zakończono rozpoczęty w 1999 program wymiany stropodachów na
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naszych budynkach na dachy o konstrukcji drewnianej, kryte
blachą. Koszt realizacji tych zadań to kwota 472 000 zł.
8. Remonty w Ośrodkach Zdrowia w Białobrzegach
i Budach Łańcuckich /pr./ - wymieniono stolarkę okienną
ogrzewanie,
wykonano
podjazdy
dla
i
drzwiową,
niepełnosprawnych. Wydano na ten cel kwotę 177 000 zł.
9. Remonty w Domach Kultury – wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową, wykonano remonty w kuchniach i sanitariatach,
naprawiono instalacje, podłogi, wykonano malowanie oraz inne
prace – na te cele wydano kwotę 256 000 zł.
10. Remont budynku Urzędu Gminy – podobnie jak w innych
remontowanych obiektach, takŜe tutaj wymieniono instalacje
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c. o., telefoniczną, wymieniono
stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, wykonano
sieć komputerową, ogrodzono budynek.
Koszt tych prac to kwota 176 000 zł.
11. Wykonano projekt techniczny kanalizacji wsi Korniaktów
Płd., Budy Łańcuckie /pr./ - koszt 92 000 zł.
12. Połączono sieci wodociągowe prawo i lewobrzeŜnej
części gminy – dzięki tej inwestycji wzrosło bezpieczeństwo
zaopatrzenia mieszkańców w wodę w przypadku awarii jednej ze
stacji ujęcia wody. Mieszkańcy Bud Łańcuckich /pr./, Korniaktowa
Płd. oraz część Białobrzeg (po Urząd Gminy) zaopatrywani są przez
Stację Ujęcia Wody w Korniaktowie. Koszt inwestycji to kwota
151 130 zł.

Szanowni Państwo!
W tej kadencji, podobnie jak w poprzedniej, przeznaczając
duŜe środki na inwestycje infrastrukturalne nie zapomnieliśmy takŜe
o działaniach prospołecznych.
NajwaŜniejsze ze zrealizowanych działań prospołecznych
w latach 2002 – 2006 to:
1. Organizacja
bezpłatnych
badań
i
programów
profilaktycznych:
– wczesne wykrywanie jaskry – przebadano 818 osób,
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– przesiewowe badanie narządu ruchu – przebadano
558 dzieci i młodzieŜy,
– profilaktyczne badania okulistyczne dzieci 6-letnich –
przebadano 87 dzieci,
– fluoryzacja zębów u dzieci – w ciągu 4 lat programem objęto
1021 dzieci.
2. Rokrocznie przyznawane były stypendia dla młodzieŜy
gimnazjalnej, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów
w ramach Programu Stypendialnego „Równe Szanse
w Białobrzegach”. Podobne programy stypendialne
realizowane są jedynie w 34 samorządach w Polsce. Przez
ostatnie 4 lata przyznano 140 stypendiów na kwotę
170 000 zł.
3. Zorganizowaliśmy szereg bezpłatnych szkoleń i kursów,
w których uczestniczyło 300 osób:
– Kurs obsługi komputera – 120 osób
– Kurs obsługi kasy fiskalnej – 30 kobiet
– Nowoczesne techniki zdobywania pracy – 11 osób
– Zakładanie i prowadzenie własnej działalności –
22 osób
– Kurs krawiecki – 14 kobiet
– Kurs bukieciarstwa – 17 osób
– Kurs gastronomiczny – 21 kobiet
– Kurs agroturystyczny – 45 kobiet
– Kurs kierowców cięŜarówek z przyczepami –
20 osób – kurs finansowany ze środków unijnych,
zakończy się 30 09.2007 r.
– Szkolenie dla przedsiębiorców – zdobywanie funduszy
unijnych –12 osób.
4. Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w kursie
pływania na basenie w Przeworsku, do którego są dowoŜeni.
5. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lokalnego
w Białobrzegach zorganizowano świetlice środowiskowe, w
zajęciach, których uczestniczą w godzinach popołudniowych
zainteresowane nimi dzieci.
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6. Dofinansowujemy druŜynę harcerską oraz zuchową, w tym
takŜe ich wypoczynek wakacyjny. W ciągu ostatnich 4 lat na
ten cel wydaliśmy łącznie kwotę 44 000 zł.
7. We wszystkich szkołach w dalszym ciągu prowadzone jest
bezpłatne nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy.
Obowiązek nauczania języka obcego zgodnie z aktualną
podstawą programową rozpoczyna się w klasie IV, stąd teŜ
nauczanie tego języka w klasach I – III finansowane jest ze
środków budŜetu gminy. Od 1 września tego roku naukę
języka angielskiego w kl. I finansuje budŜet państwa.
8. Podczas wakacji organizowane są przez GOPS wyjazdy dla
dzieci finansowane z budŜetu gminy, podczas których
zwiedzają one ciekawe miejsca.
9. Współpracujemy ze Stowarzyszeniami na terenie gminy,
zarówno z tymi które działały wcześniej, jak teŜ z nowo
powstałymi w ostatnich czterech latach ( w latach 2002 –
2006 – powstało na terenie gminy 4 nowe stowarzyszenia)
wspierając ich działalność statutową.
Reasumując wydaje się, Ŝe środki finansowe wydatkowane na
przedstawione powyŜej działania prospołeczne, to takŜe nie są
„przejedzone pieniądze”, ale one teŜ posłuŜyły do wspierania
rozwoju naszych mieszkańców.

Szanowni Państwo!
Koniec pewnego okresu w Ŝyciu człowieka skłania ludzi
myślących do refleksji. TakŜe koniec kadencji tego samorządu
skłania do przemyśleń, ocen zadań, faktów które miały miejsce
w latach 2002 – 2006.
Przedstawione powyŜej informacje dotyczące realizacji zadań
inwestycyjnych oraz działań prospołecznych w ostatnich 4 latach, to
fakty za którymi stoi codzienna, wytrwała, solidna praca wielu ludzi,
pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników oraz
pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wsparcie wielu
Ŝyczliwych nam ludzi i instytucji. Za tą Ŝyczliwą współpracę ze mną
i wspieranie nas, za tworzenie właściwego wizerunku gminy na
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zewnątrz, pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować. Bez
Waszego zaangaŜowania na pewno nie udałoby się nam tyle
osiągnąć. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe wiele
z naszych działań moŜliwych było dzięki bardzo dobrej współpracy
z Radą Gminy, na czele z jej Przewodniczącym Panem Bogdanem
Prajsem.
Publicznie dziękuję wszystkim Radnym, którzy w swych
decyzjach kierowali się przede wszystkim dobrem publicznym,
troską o rozwój gminy, a nie interesem politycznym. Nie było nigdy
między nami Ŝadnych kłótni, waśni, czy to personalnych, czy
politycznych – to takŜe nowa jakość Ŝycia publicznego, raczej
rzadka w naszym kraju, którą wspólnie przez te lata udało nam się
wypracować, i która jest według mnie równie waŜną wartością tej
gminy, jak i inne działania inwestycyjne czy prospołeczne.
W tym miejscu wyraŜam nadzieję, Ŝe przyszły Wójt i nowo
wybrana Rada Gminy w kolejnej kadencji będą w swych działaniach
pamiętać o tym dorobku poprzedników i takŜe będą pielęgnować
zgodę jako cechę, która jest konieczną do tworzenia dobra
publicznego.
Pragnę podziękować wszystkim sołtysom, Radom Sołeckim za
owocną współpracę na rzecz lokalnych społeczności.
Słowa podziękowania kieruję do straŜaków ochotników
z Ochotniczych StraŜy PoŜarnych za ich trud i społeczną pracę
włoŜoną nie tylko w gaszenie poŜarów, ale takŜe duŜe
zaangaŜowanie w walkę z powodzią oraz innymi zagroŜeniami.
Dziękuję za Ŝyczliwą współpracę organizacjom społecznym,
stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, Kołom Gospodyń
Wiejskich, Ludowym Klubom Sportowym. To takŜe Wasza
społeczna praca przyczyniła się do rozwoju tej gminy, do bardziej
sprawnej realizacji zadań własnych samorządu.
Pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom za
współpracę, za Ŝyczliwość i zrozumienie oraz wsparcie dla naszych
działań ze strony większości. Dziękuję Wam takŜe za troskę
o estetykę, piękno tej gminy.
Dziękuję wszystkim podatnikom, zarówno tym większym, czyli
podmiotom gospodarczym prowadzącym na terenie naszej gminy
działalność gospodarczą, jak teŜ osobom fizycznym, za rzetelne
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i terminowe (w ogromnej większości) spełnianie swoich obowiązków
podatkowych. Wasze podatki staraliśmy się zagospodarować
rozsądnie, tak aby kaŜdy grosz wydany był zasadnie i słuŜył
rozwojowi tej gminy, a więc takŜe rozwojowi Was, naszych
podatników.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim Ŝyczliwym ludziom,
których nie sposób tutaj wymienić, a którzy wspierali mnie
niejednokrotnie w moich staraniach na rzecz rozwoju tej gminy,
a takŜe tym, od których niejednokrotnie usłyszałem dobre słowo,
które dla mnie było szczególnym darem wsparcia w realizacji
niełatwych zadań, których podjąłem się wraz z Radnymi Rady
Gminy.

Szanowni Państwo!
Na koniec kadencji po 4 latach naszych rządów zostawiamy
gminę w korzystnej sytuacji finansowej, z duŜymi szansami na
dalszy szybki rozwój, przy załoŜeniu kontynuacji sprawnego
i odpowiedzialnego zarządzania oraz sprzyjających warunków
zewnętrznych w postaci stabilnych finansów państwa.
W mojej ocenie ten stan rzeczy pozwala nam, mieszkańcom tej
gminy z optymizmem popatrzeć na przyszłość naszego samorządu.

Dziękując wszystkim za współpracę
w latach 2002 – 2006
Z powaŜaniem
Franciszek Masłoń
Wójt Gminy Białobrzegi

Biuletyn informacyjny redaguje
Wójt Gminy – Franciszek Masłoń
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