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Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich
W dniu 28.01.2007 r. odbyły się wybory sołtysów i rad
sołeckich. Wybory te po raz pierwszy przeprowadzone były według
nowej ordynacji.
W 3 sołectwach tj. Białobrzegi (pr.), Korniaktów Płn., Budy
Łańcuckie (l.) zgłoszony został jeden kandydat oraz jedna rada
sołecka, w związku z czym zgodnie z ordynacją w tych sołectwach
wybory nie odbyły się i zgłoszeni kandydaci na sołtysa i do rady
sołeckiej zostali uznani za wybranych bez przeprowadzania
wyborów.
1. Obwód wyborczy nr 1 – Sołectwo Białobrzegi (pr.)
Zarejestrowany został jeden kandydat Kazimierz Słupek
i uzyskał on mandat Sołtysa wsi Białobrzegi (pr.).
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Zarejestrowani kandydaci zgłoszeni z kandydatem na Sołtysa
Kazimierzem Słupkiem uzyskali mandaty w Radzie Sołeckiej:
1) CHUDZIK Tadeusz;
2) KŁOSOWSKI Julian;
3) JAROSZ Jerzy;
4) JANUSZ Wacław;
5) TROJNAR Tadeusz;
6) KIEŁB Tadeusz.
2. Obwód wyborczy nr 3 – Sołectwo Korniaktów Północny
Zarejestrowany został jeden kandydat Mieczysław śak i
uzyskał on mandat Sołtysa wsi Korniaktów Północny.
Zarejestrowani kandydaci zgłoszeni z kandydatem na Sołtysa
Mieczysławem śakiem uzyskali mandaty w Radzie Sołeckiej:
1) KUREK Stanisława;
2) WOJTYNA Wiesław;
3) MIGAS Helena;
4) DRĄG Zbigniew;
5) KUBIS – CIUPIŃSKA Katarzyna;
6) KRUK Tadeusz.
3. Obwód wyborczy nr 7 – Sołectwo Budy Łańcuckie (l.)
Zarejestrowany został jeden kandydat Mieczysław,
Sławomir Kukulski i uzyskał on mandat Sołtysa wsi Budy
Łańcuckie lewa.
Zarejestrowani kandydaci zgłoszeni z kandydatem na Sołtysa
Mieczysławem
Sławomirem
Kukulskim
uzyskali
mandaty
w Radzie Sołeckiej:
1) BOJDA ElŜbieta;
2) STAFIEJ Jan;
3) RYBAK Stanisław;
4) CZUPICH Tomasz;
5) WOŹNIAK Wojciech;
6) BLOK Władysław.
Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach
w których wybory odbyły się przedstawiają się następująco:
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1. Obwód wyborczy nr 2 – Sołectwo Wola Dalsza.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów
waŜnych:
1) SOBEK Halina - 109
2) ZDĄBŁARZ Wanda - 126
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała Zdąbłarz Wanda
i została wybrana Sołtysem wsi Wola Dalsza.
Obwód ten obejmował 6 mandatów do Rady Sołeckiej. Na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
– Lista nr 1 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Haliną Sobek. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
1) KUSZAJ Krzysztof - 61
2) SZYDEŁKO Agnieszka - 86
3) POLASZ Anna - 83
4) SZYLAR Wincenty - 43
5) KIELAR Teresa - 42
6) WALAWENDER Andrzej – 68
– Lista nr 2 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Wandą Zdąbłarz. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
1) KĄTNIK Augustyn - 144
2) WOŁOWIEC Józef - 172
3) LĘCZNAR Jerzy - 97
4) POTĘGA Bogusław - 154
5) GWIZDAK Danuta - 80
6) WAWRZASZEK Zofia - 104
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani
do Rady Sołeckiej:
1) WOŁOWIEC Józef - 172
2) POTĘGA Bogusław - 154
3) KĄTNIK Augustyn - 144
4) WAWRZASZEK Zofia - 104
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5) LĘCZNAR Jerzy - 97
6) SZYDEŁKO Agnieszka – 86
Obwód wyborczy nr 4 – Sołectwo Korniaktów Południowy.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów
waŜnych:
1) CEBULAK Kazimierz - 145
2) PELC Jan - 107
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał Cebulak Kazimierz
i został wybrany Sołtysem wsi Korniaktów Południowy.
Obwód ten obejmował 6 mandatów do Rady Sołeckiej. Na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
– Lista nr 1 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Kazimierzem Cebulakiem. Na poszczególnych kandydatów z tej
listy oddano następującą liczbę głosów waŜnych.
1) ŚWIZDOR Teresa - 145
2) KUREK Stanisław - 152
3) SOCHA Marian - 115
4) STOPYRA Andrzej - 144
5) SZAL Wojciech - 106
6) ŁANIA Ludmiła - 136
– Lista nr 2 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Janem Pelcem. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
1) BESTER Kazimierz - 102
2) KIEŁB Andrzej - 74
3) KIEŁB Ireneusz - 79
4) KLUZ Antoni - 94
5) PALUCH Stanisław - 95
6) PESZEK Kazimierz - 70
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani
do Rady Sołeckiej:
1) KUREK Stanisław - 152
2) ŚWIZDOR Teresa - 145
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3) STOPYRA Andrzej - 144
4) ŁANIA Ludmiła - 136
5) SOCHA Marian - 115
6) SZAL Wojciech - 106
2. Obwód
wyborczy
nr
5
–
Sołectwo
Dębina.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów
waŜnych:
1) REJMAN Wiesław - 98
2) ZAJĄC Helena - 98
W związku z tym, Ŝe kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów
w wyniku losowania Sołtysem wsi Dębina została Zając Helena.
Obwód ten obejmował 6 mandatów do Rady Sołeckiej. Na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
– Lista nr 1 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Wiesławem Rejmanem. Na poszczególnych kandydatów z tej listy
oddano następującą liczbę głosów waŜnych:
1) DROŹDZIKOWSKI Artur - 82
2) KULA Jan - 43
3) MALSKI Witold - 88
4) MŁYNEK Franciszek - 60
5) PACZOCHA Ferdynand - 70
6) RUSINEK Ryszard - 73
– Lista nr 2 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Heleną Zając. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
1) BABIARZ Stanisław - 79
2) OLECHOWSKA Maria - 89
3) PELC Andrzej - 74
4) ROSÓŁ Bogusław - 88
5) SKOMRA Janina - 107
6) ŚWIERK Adela - 86
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani
do Rady Sołeckiej:
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1) SKOMRA Janina - 107
2) OLECHOWSKA Maria - 89
3) MALSKI Witold - 88
4) ROSÓŁ Bogusław - 88
5) ŚWIERK Adela - 86
6) DROŹDZIKOWSKI Artur - 82
3. Obwód wyborczy nr 6 – Sołectwo Białobrzegi (l.).
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów
waŜnych:
1) FOŁTA - SIDOR Anna - 98
2) KLOC Tadeusz - 145
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał Kloc Tadeusz i został
wybrany Sołtysem wsi Białobrzegi lewa.
Obwód ten obejmował 6 mandatów do Rady Sołeckiej. Na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
– Lista nr 1 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Anną Fołta – Sidor. Na poszczególnych kandydatów z tej listy
oddano następującą liczbę głosów waŜnych:
1) MARCINEK ElŜbieta - 103
2) CEBULAK Piotr, Wiesław - 75
3) NOSEK Andrzej - 92
4) WAL Kazimierz - 119
5) KUBIS Jadwiga - 75
6) WITEK Józef - 99
– Lista nr 2 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Tadeuszem Klocem. Na poszczególnych kandydatów z tej listy
oddano następującą liczbę głosów waŜnych:
1) CIĄPAŁA Małgorzata - 118
2) JONIEC Stanisław - 124
3) MAC Tadeusz - 131
4) MAKÓWKA Władysław - 61
5) KLOC Ryszard - 127
6) ŁANIA Genowefa - 69
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Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani
do Rady Sołeckiej:
1) MAC Tadeusz - 131
2) KLOC Ryszard - 127
3) JONIEC Stanisław - 124
4) WAL Kazimierz - 119
5) CIĄPAŁA Małgorzata - 118
6) MARCINEK ElŜbieta - 103
4. Obwód wyborczy nr 8 – Sołectwo Budy Łańcuckie (pr.).
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów
waŜnych:
1) KŁOS Józef - 112
2) BIS Anna - 107
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał Kłos Józef i został
wybrany Sołtysem wsi Budy Łańcuckie prawa.
Obwód ten obejmował 6 mandatów do Rady Sołeckiej. Na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
– Lista nr 1 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Józefem Kłosem. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano
następującą liczbę głosów waŜnych:
1) ROSÓŁ Marian - 57
2) PELC Wojciech - 101
3) KOJDER Jan - 60
4) ROSÓŁ Piotr - 108
5) KŁOS Józef - 85
6) STAFIEJ Stanisław - 113
– Lista nr 2 - Kandydaci zgłoszeni wraz z kandydatem na Sołtysa
Anną Bis.
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następującą
liczbę głosów waŜnych:
1) PELC Piotr - 76
2) SZCZUPAK Andrzej - 106
3) WAL Łukasz - 57
4) BARTNIK Anna - 78
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5) KLOC Ryszard - 114
6) PREIS Helena - 75
Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani
do Rady Sołeckiej:
1) KLOC Ryszard - 114
2) STAFIEJ Stanisław - 113
3) ROSÓŁ Piotr - 108
4) SZCZUPAK Andrzej - 106
5) PELC Wojciech - 101
6) KŁOS Józef - 85
Frekwencja w wyborach w poszczególnych sołectwach oraz
zebrane opinie od mieszkańców, wskazują na to, Ŝe pomysł ze
zmianą sposobu wyboru sołtysów i rad sołeckich był bardzo dobry
i sprawdził się w praktyce.
Podatki i opłaty lokalne
1. Podatki od nieruchomości zostały podwyŜszone tylko o 0,9%
czyli o poziom inflacji określony przez Ministra Finansów
w odniesieniu do zobowiązań podatkowych.
2. Podatek rolny na dany rok uzaleŜniony jest od średniej ceny
Ŝyta za pierwsze 3 kwartały ubiegłego roku, którą to średnią cenę
ustala Główny Urząd Statystyczny w oparciu o dane
z rynku zbóŜ. W związku z tym po znacznym spadku stawki podatku
rolnego na 2006 r. (o ok. 26%), teraz w związku ze znaczącym
wzrostem cen Ŝyta nastąpił takŜe znaczący wzrost podatku rolnego
na 2007 r.
3. Nie wzrosły stawki podatku od środków transportowych.
Stawki podatków od nieruchomości i podatku rolnego na
2007 r. ukazuje poniŜsza tabela.
Tabela stawek podatku od nieruchomości
Przedmiot opodatkowania
MF 2006
Grunty
Grunty związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu
2
0,68 zł/m
na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i
budynków
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RG 2006

2

0,61 zł/m

MF 2007

2

0,69 zł/m

RG 2007

2

0,62 zł/m
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Grunty pod jeziorami,
zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni
wodnych
Grunty pozostałe
Budynki lub ich części
Mieszkalne
Związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
oraz części budynków
mieszkalnych zajęte na
prowadzenie działalności
gospodarczej
Zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
siewnym
Zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
Pozostałe
Budowle

2

3,23 zł/m

2

0,13 zł/m

2

0,38 zł/m

2

16,89 zł/m

2

8,20 zł/m

2

3,71 zł/m

2

3,03 zł/m
2%

3,61 zł/m
0,33 zł/m
0,56 zł/m

18,43 zł/m

8,58 zł/m

3,71 zł/m
6,17zł/m
2%

2

3,65 zł/m

2

0,34 zł/m

2

0,57 zł/m

2

2

3,26 zł/m

2

0,14 zł/m

2

0,39 zł/m

2

18,60 zł/m

2

8,66 zł/m

2

3,75 zł/m

2

6,23 zł/m
2%

2

2

2

2

17,04 zł/m

2

8,27 zł/m

2

2

3,75 zł/m

2

3,06 zł/m
2%

2

2

Podatek rolny
Gospodarstwa rolne

2006 .r
69,70 zł/ha

2007 r.
88,80 zł/ha

Pozostałe

139,40 zł/ha

177,60 zł/ha

średnia cena skupu Ŝyta za I trzy kwartały 2005 – 27,88 zł za 1q
średnia cena skupu Ŝyta za I trzy kwartały 2006 – 35,52 zł za 1q

4. Ceny wody i ścieków według kalkulacji sporządzonej przez
GGRK w Białobrzegach i przyjętej przez Radę Gminy wzrosną
w 2007 r. odpowiednio o:
a) Woda – o 5 gr. za 1 m3 – cena będzie wynosić 1,90 zł netto.
b) Ścieki – 20 gr. za 1 m3 – cena będzie wynosić 2,10 zł netto.
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe średnie zuŜycie wody na gospodarstwo
domowe w naszej gminie wynosi ok. 100 m3/rok to podwyŜka wody
i ścieków obciąŜy to gospodarstwo domowe dodatkowo kwotą ok.
25 zł rocznie.
Jednocześnie
informujemy,
Ŝe
według
kalkulacji
rzeczywistych kosztów odbioru, przesyłu i oczyszczania ścieków
mieszkańcy powinni płacić 4,88 zł za zrzut 1 m3 ścieków. Chcąc
www.bial.regiony.pl
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uniknąć tak drastycznych podwyŜek cen Rada Gminy uchwaliła
dopłatę z budŜetu gminy 2,78 zł do 1 m3 ścieków. Tak więc mimo
wyŜszej podwyŜki , mieszkańcy płacą za ścieki mniej niŜ wynosi
dopłata. Na dopłaty do ścieków wydamy z budŜetu gminy w 2007 r.
kwotę 219 342 zł.
Jednocześnie Rada Gminy zadeklarowała, Ŝe dopłaty do
ścieków będą przez całą kadencję, tak Ŝe nie naleŜy obawiać się
drastycznych podwyŜek cen ścieków w kolejnych 3 latach.
5. Kolejny rok nie wzrosły ceny wywozu śmieci.
Główne kierunki działania samorządu na kadencję 2006 – 2010
Realizując nasz Program Wyborczy oraz wnioski i sygnały
docierające do nas od mieszkańców przedstawiamy Państwu
główne kierunki działań, które zamierzamy realizować w ciągu
najbliŜszych 4 lat. Zostały one zebrane i pogrupowane
w 4 Programy Działania, które stanowić będą nasze priorytety na
najbliŜszą kadencję.
I Program „Czysta Gmina Białobrzegi”
1. Skanalizowanie prawobrzeŜnej części gminy.
2. Wykonanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na
budowę kanalizacji lewobrzeŜnej części gminy.
3. Cykliczna organizacja akcji zbierania odpadów, które nie są
odbierane od mieszkańców w ramach Selektywnej Zbiórki
Odpadów, m. in. opon, sprzętu AGD.
4. Egzekwowanie obowiązków mieszkańców wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Dbałość o estetykę i czystość przystanków oraz okolic
budynków uŜyteczności publicznej.
6. Troska o estetykę rowów i poboczy przy głównych drogach.
II Program „Bezpieczna Gmina”
1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w ciągach
2 głównych dróg powiatowych tj. Łańcut – Świątoniowa
i Czarna – Laszczyny, tak aby nie było tzw. „czarnych punktów”.
2. Włączanie oświetlenia w godzinach rannych w okresie od
listopada do marca.
www.bial.regiony.pl
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3. Budowa
chodników
przy
drogach
powiatowych
w miejscach największego ruchu pieszych (– szkoły, kościoły itp.).
4. Nasilenie akcji prewencyjnych, ale takŜe sankcji w stosunku
do sprzedawców alkoholu nie przestrzegających ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi –
ściślejsza współpraca z policją.
5. Monitoring miejsc szczególnie zagroŜonych.
III Program „Gmina Przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców”
1. Przebudowa dróg gminnych – połoŜenie nowych nawierzchni
asfaltowych na ok. 9 km dróg. Dofinansowanie remontu dróg
powiatowych – wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy powinny
odznaczać się dobrą jakością.
2. Organizacja w kaŜdej miejscowości placów zabaw dla dzieci,
z urządzeniami posiadającymi właściwe certyfikaty.
3. Nasadzenie drzew typu: lipy, brzozy oraz krzewów
w miejscach publicznych.
4. Działania zmierzające do utworzenia „Centrum Gminy”.
Będzie to miejsce wyraźnie wyróŜniające się swoim wyglądem
i swoistym „klimatem”. W ramach tych działań powstanie „minipark”,
budynki uŜyteczności publicznej otrzymają nowe kolorowe elewacje,
powstaną nowe place wokół nich oraz zostaną wykonane inne
prace poprawiające estetykę tych miejsc. Powinno to być miejsce
wyróŜniającą naszą gminę, będące jej swoistym logo.
5. Wykonanie nowych kolorowych elewacji na wszystkich
budynkach uŜyteczności publicznej (szkoły, domy kultury)
w poszczególnych miejscowościach. Wykonanie ogrodzeń wokół
nich, remonty placów.
6. Szersze udostępnienie sal sportowych przy nowych szkołach
dla mieszkańców, poprzez zmniejszenie odpłatności za ich wynajem
przez naszych mieszkańców.
7. Profesjonalny i przyjazny dla klienta urząd oraz jego
instytucje.
8. Kontynuacja programu Stypendialnego „Równe Szanse
w Białobrzegach”.
9. Stworzenie stanowisk komputerowych z bezpłatnym
dostępem do internetu w kaŜdej bibliotece.
www.bial.regiony.pl
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IV Program „Gmina przyjazna przedsiębiorcom”
1. Przygotowanie kolejnych terenów pod inwestycje.
2. Dalsze uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę
dróg, wodociągów i kanalizacji.
3. Utworzenie w Urzędzie Gminy Punktu Informacyjnego dla
osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz
przedsiębiorców, dysponującego informacjami na temat dostępnych
funduszy pomocowych dla przedsiębiorcy.
4. Utrzymanie stabilnej polityki podatkowej – podatki, jeŜeli
będą rosły to wyłącznie o poziom inflacji.
5. Utrzymanie stabilnej polityki cenowej w stosunku do cen
wody i ścieków – utrzymanie dopłat do ścieków, nie tylko dla osób
fizycznych, ale takŜe firm.
6. Profesjonalny i przyjazny urząd dla przedsiębiorcy.
7. Rezygnacja z opłat za zarejestrowanie działalności
gospodarczej i dokonanie zmiany we wpisie.
Przedstawiając Państwu nasze priorytetowe obszary
działania chcemy z jednej strony ukazać perspektywę i hierarchię
rozwoju gminy na kolejne 4 lata, zaś z drugiej pokazać, Ŝe władze
samorządowe tej gminy mają jasno określone cele, które chcą
osiągnąć w latach 2006 – 2010.
Naszym
celem
strategicznym
jest
sprawnie
zorganizowana i zarządzana gmina, wyróŜniająca się
czystością,
estetyką
budynków,
bezpieczeństwem,
przestrzeganiem zarówno praw, jak i obowiązków jej
mieszkańców. Chcemy aby była to gmina przyjazna i atrakcyjna
dla jej mieszkańców oraz tych, którzy chcieliby się w niej
osiedlić.
Chcemy pokazać, Ŝe dzięki wytrwałej pracy, to co moŜe było
lub jest marzeniem, stanie się faktem. Aby to zrealizować potrzebna
nam jest Wasza współpraca, Wasza troska o estetykę swoich
gospodarstw domowych, czystość dróg, rowów i innych miejsc
publicznych oraz Wasz szacunek dla mienia publicznego.
Potrzebujemy teŜ Waszego zaufania dla naszych władz
samorządowych, dla naszych decyzji. Uwierzmy, Ŝe poprzez
realizację tych priorytetów mamy szansę stać się nowoczesną,
www.bial.regiony.pl
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zasobną, wyróŜniającą się spośród innych gminą, z której będziemy
mogli być dumni, Ŝe w niej mieszkamy!
Zamierzenia inwestycyjne na 2007 r
1. Główną inwestycją 2007 r. będzie budowa kanalizacji
w miejscowościach Białobrzegi (pr.) (dokończenie), Korniaktów Płd.
i Budy Łańcuckie (pr.). Termin zakończenia inwestycji to
30.06.2008 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania,
przyłącza do domów wykonywane będą w 2008 r. W 2007 r.
wydamy na ten cel 3 770 000 zł. Inwestycja współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej – 60% kosztów. Zgodnie
z obowiązującymi dyrektywami ze środków unijnych nie są
dofinansowywane przyłącza do domów.
2. Remonty dróg – na 2007 r. planowana jest rekordowa kwota
na ten cel z budŜetu gminy tj. 1 355 00 zł. Za te środki planuje się
wykonać ok. 3,3 km nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy wykazem dróg oraz
harmonogramem ich asfaltowania na najbliŜszą kadencję w 2007
roku nowe nawierzchnie asfaltowe połoŜone zostaną na
następujących drogach.
a. Wola Dalsza (od szkoły) – Dębina (KsięŜe)
b. Białobrzegi (l.)dokończenie drogi na „Podlesie” oraz droga
o nawierzchni betonowej od p. BoŜka.
c. Budy Łańcuckie (l.) – Korniaktów Płn. – droga koło cmentarza
na tzw. Kmiecie.
Zamierzamy dofinansować 50% kosztów remontu drogi
powiatowej (kwota 150 000 zł) Łańcut – Białobrzegi na odcinku od
Dębiny do Urzędu Gminy (skrzyŜowanie) – ok. 1,5 km drogi.
3. Budowa chodników – zgodnie z naszym programem
wyborczym chcemy w tej kadencji w kaŜdej miejscowości
w miejscach szczególnie niebezpiecznych, o duŜym ruchu pieszych
(w okolicach szkół, kościołów) wybudować chodniki. W przypadku
kiedy nie będzie terenu pod taką inwestycję i kiedy nie
porozumiemy się z właścicielami gruntów, aby je wykupić, chodniki
nie będą budowane.
W 2007 r. zamierzamy wykonać ok. 3 km chodników –
wciągu drogi powiatowej w Dębinie od tzw. „starej szkoły” po
cmentarz i w Białobrzegach od Urzędu Gminy do drogi do Policji.
www.bial.regiony.pl
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Rozpoczynamy realizację tego programu poprawy bezpieczeństwa
na drogach od budowy chodników w tych miejscowościach,
poniewaŜ tutaj jest największe natęŜenie ruchu samochodów,
a takŜe tutaj mamy tereny będące naszą własnością, na których
moŜemy budować chodniki. W miarę przesuwania się w kierunku od
Łańcuta natęŜenie ruchu maleje. W kolejnych latach tej kadencji
będziemy budować chodniki, w kolejnych miejscowościach, kończąc
na najdalej połoŜonych od Łańcuta, tj. Budach Łańcuckich gdzie
natęŜenie ruchu jest najmniejsze.
Na budowę chodników zamierzamy przeznaczyć w tym roku
z budŜetu gminy kwotę ok. 500 000 zł.
4. Wykonanie projektu technicznego kanalizacji lewobrzeŜnej
części gminy (Białobrzegi (l.), Kornniaktów Płn., Budy Łańcuckie (l.))
– w tym roku przeznaczamy na ten cel 200 000 zł.
W tym miejscu ponownie proszę właścicieli działek
o wykazanie zrozumienia i dobrej woli dla tej inwestycji.
5. Remont
generalny Szkoły Podstawowej Nr 2
w Białobrzegach (pr.) – to największa szkoła podstawowa
w gminie, która jako jedyna nie była poddana remontowi
generalnemu. Był tam przeprowadzany remont cząstkowy w 2000 r.
podczas budowy gimnazjum. Chcąc doprowadzić budynek tej
szkoły do standardów, które są w pozostałych naszych szkołach,
naleŜy wykonać tam wiele prac, podobnie jak to miało miejsce
w poprzednich latach w innych szkołach. Wymiany wymaga niestety
takŜe pokrycie dachowe, popękana dachówka powoduje zacieki na
sufitach, stąd teŜ przed przystąpieniem do remontu pomieszczeń
naleŜy dokonać remontu dachu na te prace zamierzamy wydać
380 000 zł.
6. Wykonanie elewacji budynków Szkół Podstawowych Nr 1
w Korniaktowie Płd. i Nr 2 w Korniaktowie Płn. – wykonany
będzie remont kominów, wymiana rynien, wykonanie płyt
odbojowych wokół budynków oraz elewacja budynków –
przeznaczamy na ten cel 100 000 zł.
7. Malowanie sal lekcyjnych w budynku gimnazjum oraz
remont w pomieszczeniach starej szkoły uŜywanych przez
gimnazjum – kwota 70 000 zł. Nowy budynek gimnazjum został
oddany do uŜytku w 2001 r. a część sal lekcyjnych znajduje się
www.bial.regiony.pl
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w starym budynku szkoły podstawowej. W nowej części budynku
sale lekcyjne zostaną pomalowane, zaś w starej oprócz malowania
naleŜy dokonać takŜe innych prac remontowych.
8. Wykonanie elewacji Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach –
50 000 zł.
budowy
wielofunkcyjnego
boiska
9. Dokończenie
sportowego w Białobrzegach – część prac wykonano w ubiegłym
roku tj. wykonanie drenaŜu i odwodnienia terenu, wykonanie
podłoŜa oraz ogrodzenia. Do wykonania pozostały jeszcze prace
związane z połoŜeniem warstwy poliuretanowej, wykonanie
utwardzonego dojścia do boiska. Zakończenie tej inwestycji
planowane początkowo na koniec listopada 2006 r. ze względów
pogodowych zostało przesunięte na koniec maja 2007 r.
Na boisku tym znajdować będą się pełnowymiarowe boisko
do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego – będzie to
jedyne tego typu , profesjonalne boisko sportowe w naszym
powiecie. Całkowity koszt zadania to kwota ok. 300 000 zł, z czego
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wynosi 50% czyli 145 000 zł.
W 2007 r. gmina z własnego budŜetu przeznacza na ten cel
140 000 zł.
10. Wykonanie
elewacji
budynku
GOKiCz
i
OSP
w Białobrzegach (budynki te są połączone) – w ramach tych prac
zamierzamy wykonać odwodnienie budynku, remont placów wokół
niego oraz elewacje. Przeznaczamy na ten cel kwotę 150 000 zł.
11. Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu
Gminy i Poczty – istniejące schody do Urzędu Gminy i Poczty
rozpadają się, a jednocześnie nie spełniają norm bezpieczeństwa.
Stąd teŜ naleŜy je rozebrać i wybudować nowe schody, tak aby
moŜliwa była takŜe budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, lub
instalacja specjalnej platformy (dźwigu na wózki). PoniewaŜ
budynek, którego właścicielem jest gmina (Poczta wynajmuje swoje
pomieszczenia) ma dwa wejścia, więc aby uniknąć w przyszłości
budowy dwóch podjazdów dl niepełnosprawnych, czy teŜ montaŜu
dwóch dźwigów (co byłoby bardzo kosztowne), planuje się zmianę
miejsca wejścia do Urzędu. Będzie ono zlokalizowane bliŜej
wejścia do Poczty i wówczas jedne schody obsłuŜą 2 wejścia.
Będzie to rozwiązanie tańsze i pozwoli w przyszłości uniknąć
www.bial.regiony.pl
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dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem budynku dla
osób niepełnosprawnych. W ramach tych prac przewidziane jest
takŜe wykonanie zadaszenia nad nowymi schodami, wykonanie
cokołu wokół budynku, placów, oraz w związku ze zmianami w
elewacji zewnętrznej budynku, przemalowanie elewacji. Na ten cel
przeznaczamy kwotę 140 000 zł.
12. Budowa oświetlenia ulicznego w Dębinie – KsięŜe –
kwota 40 000 zł.
13. Utworzenie placu rekreacji w Białobrzegach – w centrum
gminy, obok Ośrodka Zdrowia na powierzchni ok. 0,25 ha powstanie
plac rekreacji i wypoczynku (moŜnaby to nazwać mini-parkiem),
w którym zostaną posadzone ozdobne drzewa i krzewy, wykonane
brukowane dróŜki z ławeczkami, znajdzie się tam plac zabaw dla
dzieci. Całość zostanie ogrodzona. Idea jest taka aby, było to
miejsce do którego moŜna przyjść z dzieckiem, znajomymi, usiąść,
porozmawiać, wypocząć. Na ten cel przeznaczamy kwotę
100 000 zł. Będzie to takŜe jeden z elementów „Centrum Gminy”,
które chcemy w tej kadencji stworzyć. „Centrum Gminy”, które
powinno wyraźnie odznaczać się swoim wyglądem i charakterem
i nadawać tej gminie wiejskiej wyjątkowy charakter, niewiele
odbiegający od gminy miejskiej.
14. Remont budynku szatni Ludowego Klubu Sportowego
w Budach Łańcuckich (pr.) - budynek powstały na początku lat 90
– tych jest w złym stanie technicznym i wymaga generalnego
remontu wraz z wymianą pokrycia dachu z eternitu na blachę.
W związku z połączeniem się LKS – ów z Korniaktówa Płn., Bud
Łańcuckich (l.) i Bud Łańcuckich (pr.) w jeden Ludowy Klub
Sportowy, z tego budynku korzystają sportowcy z trzech
miejscowości. Na ten cel oraz remont płyty boiska sportowego
w Budach Łańcuckich (l.) przeznacza się kwotę 60 000 zł.
15. Wykonanie remontów w Domach Kultury – zamierzamy
dokończyć wymianę stolarki okiennej w Domu Kultury
w Korniaktowie Płd. i Budach Łańcuckich (l.), wykonanie sufitu
w Domu Kultury w Dębinie oraz remont kuchni w Domu Kultury
w Korniaktowie Płd. Na te cele przeznaczamy kwotę ok.
80 000 zł.
www.bial.regiony.pl
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16. Uzbrojenie
nowych
terenów
pod
budownictwo
mieszkaniowe i inwestycyjne w Białobrzegach (pr.) – wykonanie
sieci wod.-kan., drogi wewnętrznej – kwota 60 000 zł.
Ogólnie na inwestycje zamierzamy wydać w tym roku
rekordowe w historii tej gminy środki finansowe tj., 6 678 000 zł. Tak
wysokie wydatki inwestycyjne w tym roku związane są głównie
z duŜymi środkami finansowymi pozyskanymi z Unii Europejskiej.
Pragnę zaznaczyć w tym miejscu, Ŝe aby przygotować oraz
nadzorować prawidłową realizację tak duŜej ilości inwestycji trzeba
takŜe duŜego wysiłku i nakładu pracy całej kadry urzędniczej.
Planowane działania prospołeczne w 2007 r.
1. Realizowane są dwa projekty finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego:
a. Kurs prawa jazdy kat. C i C+E – w kursie uczestniczy
20 osób, zakończenie projektu nastąpi we wrześniu 2007 r. Wartość
projektu to kwota 170 858 zł.
b. Kurs kroju i szycia – szkolenie dla 20 kobiet w wymiarze
300 godzin. Zakończenie projektu nastąpi w czerwcu 2007 r.
Wartość projektu to kwota 82 826 zł.
2. Kontynuowany jest Program Stypendialny „Równe Szanse
w Białobrzegach” – w ramach tego programu fundujemy stypendia
45 osobom (uczniom gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych,
studentom). W tym roku wydamy na ten cel kwotę ok. 50 000 zł.
3. Radykalna obniŜka cen wynajmu naszych hal sportowych dla
naszych mieszkańców (z 35 zł/godz. do 15 zł/godz.) – decyzja ta
przyniosła nadspodziewane rezultaty. Hale są ciągle zajęte, tak
więc moŜna powiedzieć, Ŝe cel który przeświecał tej decyzji został
osiągnięty.
4. Przez okres zimowy (6 miesięcy) utrzymujemy w większości
Domów Kultury
na terenie naszej gminy (tam gdzie byli
chętni)osoby, które sprawują pieczę nad ładem i porządkiem
podczas zajęć, w których uczestniczą dzieci i młodzieŜ.
Z pierwszych obserwacji wynika, Ŝe takŜe tutaj udało nam się
osiągnąć zamierzony cel tj. zdyscyplinowanie osób korzystających
z domów kultury.
www.bial.regiony.pl
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5. Kolejny rok dofinansowywać będziemy druŜyny zuchów
i harcerzy, ich bieŜącą działalność oraz wypoczynek wakacyjny –
w 2007 r. przeznaczamy na ten cel kwotę 11 000 zł.
6. Sukcesywnie wyposaŜamy nasze biblioteki w komputery
z bezpłatnym dostępem do internetu. Koszty pokrywa gmina.
Jak załoŜyć działalność gospodarczą
Etapy zakładania działalności gospodarczej:
1. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Wójta Gminy Białobrzegi. Wymagane
dokumenty: dowód osobisty i formularz zgłoszeniowy otrzymywany
w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pok. 10 (tel.: 017-224-52-27).
Rada Gminy z dn. 28.08.2007 r. podjęła uchwałę o zwolnieniu
z opłat za rejestrację działalności gospodarczej i dokonanie
zmiany we wpisie. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. To jedno z działań dzięki którym chcemy
stworzyć przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości na
terenie naszej gminy.
REGON
z
Urzędu
2. Uzyskanie
zaświadczenie
Statystycznego w Rzeszowie (adres: 35-959 Rzeszów, ul. Jana III
Sobieskiego 10, tel.: 017-853-52-10). Uzyskanie zaświadczenia jest
bezpłatne. Wymagane dokumenty: kserokopia zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej otrzymana
z Urzędu Gminy, wypełniony formularz RG-1.
3. ZałoŜenie rachunku bankowego słuŜącego prowadzonej
działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty: kserokopia
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
otrzymane z Urzędu Gminy, zaświadczenie o numerze REGON.
4. Zgłoszenie działalności gospodarczej do Urzędu
Skarbowego w Łańcucie (adres: 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego
11, tel.: 017-225-34-75). Zgłoszenie jest bezpłatne. Wymagane
dokumenty: wypełniony formularz NIP-1, kserokopia zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej otrzymane
z Urzędu Gminy, zaświadczenie o numerze REGON, tytuł prawny
(np. akt własności, umowa najmu, umowa uŜyczenia) do lokalu
stanowiącego siedzibę osoby fizycznej (adres prowadzenia
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działalności gospodarczej wskazany przez podmiot, a w razie braku
moŜliwości takiego wskazania – adres zamieszkania), kserokopia
umowy rachunku bankowego wraz z oryginałem do wglądu.
5. Zgłoszenie działalności gospodarczej do Inspektoratu
ZUS w LeŜajsku w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności:
(37-300 LeŜajsk, ul. Mickiewicza 24, tel.: 017-224-242-05-10).
Zgłoszenie jest bezpłatne. Wymagane dokumenty: kserokopia
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
kserokopia zaświadczenia REGON, kserokopia decyzji o nadaniu
NIP, druki zgłoszeniowe: ZSA (zgłoszenie płatnika ubezpieczeń)
i ZUA (zgłoszenie ubezpieczonego).
Gminny Punkt Informacyjny o działalności gospodarczej
W ramach realizacji naszego programu wsparcia dla
przedsiębiorczości na terenie naszej gminy uruchamiamy Gminny
Punkt Informacyjny, w którym osoby prowadzące działalność
gospodarczą w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz
wszyscy, którzy myślą o załoŜeniu własnej firmy, będą mieli
moŜliwość pozyskania nieodpłatnie szeregu istotnych informacji.
Osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie zaoferujemy pakiet
niezbędnych informacji na temat instytucji, które koniecznie trzeba
odwiedzić w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
Poinformujemy o wymaganych dokumentach i moŜliwościach
załatwienia niezbędnych formalności.
Ponadto będzie moŜna uzyskać informacje o realizowanych
szkoleniach i planowanych konferencjach istotnych z punktu
widzenia małego i średniego przedsiębiorcy, o moŜliwościach
uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój
działalności, w ramach programów rządowych (np. Pierwszy
Biznes) jak i współfinansowanych ze środków unijnych.
Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, a takŜe osobom
zatrudnionym w sektorze MŚP zaproponujemy następujące usługi:
 informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 informowanie o programach pomocowych, wspierających
przedsiębiorczość oraz skierowanych do sektora MŚP, zakresie
finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji,
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 informacje w zakresie dostępnych źródeł finansowania rozwoju
działalności gospodarczej (banki, programy dotacji)
 informacje o wymaganiach, przepisach regulujących działalność
gospodarczą w UE i udzielanie informacji o instytucjach UE
 usługi doradcze w zakresie zakładania własnej firmy, warunków
spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych przy
ubieganiu się o wsparcie finansowe z funduszy pomocowych
Oferta
Punktu
Informacyjnego
skierowana
jest
w szczególności do:
 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,
 lokalnych przedsiębiorców,
 rolników.
Celem jest udostępnienie jak najszerszej grupie mikro, małych i
średnich przedsiębiorców
dostępu do bezpłatnych usług informacyjnych.
Informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 10 od
poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.
Sprawy róŜne
1. W związku z planowanym urządzeniem placu rekreacji
w sąsiedztwie gminy i nasadzeniu róŜnych roślin i krzewów
ozdobnych apeluję do wszystkich, aby poszanowali to wspólne
dobro, tak aby nie sprawdziły się opinie niektórych osób, Ŝe nie
warto tego robić, bo rozkradną, bo zniszczą.
Wierzę, Ŝe nasza społeczność jest na tyle dojrzała
i odpowiedzialna, Ŝe potrafi docenić fakt, Ŝe będziemy jedną
z nielicznych gmin wiejskich z takim terenem rekreacyjnym i zadba
o to aby rośliny, ławeczki, latarnie pozostały na swoim miejscu
i przez kolejne lata słuŜyły nam wszystkim, kolejnym pokoleniom
naszych mieszkańców. Proszę takŜe o poszanowanie nowych
elewacji, o nie malowanie ich, czy umyślne brudzenie. Niech nasze
coraz piękniejsze budynki komunalne będą takŜe wizytówką tej
gminy. Jednocześnie informuję, Ŝe tak na wszelki wypadek,
począwszy od
czerwca cały plac w centrum gminy będzie
monitorowany całodobowo przez kilka kamer. Monitoring obejmie
www.bial.regiony.pl
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swym zasięgiem okolice budynku urzędu gminy, GOKiCz , Ośrodka
Zdrowia, terenu rekreacyjnego oraz okolice gimnazjum. Łatwo
będzie więc odtworzyć z pamięci komputera zdjęcia zdarzeń,
w wyniku których dochodzi niszczenie mienia oraz ustalić osoby
uczestniczące w tych zdarzeniach. W aktualnym stanie rozwoju
techniki jest to stosunkowo tani ale skuteczny sposób na walkę
z potencjalnymi wandalami i złodziejami, gdyŜ materiał zdjęciowy,
jest niezbitym dowodem w sądzie i tutaj nikt się nie wywinie od
odpowiedzialności.
2. W lutym zakupiono dla potrzeb Urzędu Gminy nowy
samochód osobowy marki Volkswagen Golf rocznik 2006 za kwotę
58 900 zł. Poprzednio uŜywany samochód Polonez ze względu na
zły stan techniczny i jego bardzo niską wartość został zezłomowany.

Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń

www.bial.regiony.pl
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Szanowni Państwo!
W przededniu Świąt Wielkanocnych Ŝyczę wszystkim naszym
mieszkańcom, aby te Święta były czasem radości przeŜywanej
w Waszych Rodzinach. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy
Was wszystkich łaskami zdrowia oraz nadziei.

Franciszek Masłoń
Wójt Gminy Białobrzegi
Ankieta – Szkolenia i kursy
Szanowni Państwo!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na
pytania zawarte w poniŜszej ankiecie. Jest ona przeprowadzana
w celu poznania Państwa opinii i zainteresowań na temat form
kursów i szkoleń. Ankieta jest anonimowa. Udzielając
odpowiedzi na prosimy pozostawić znak „X” maksymalnie w
dwóch kratkach w kaŜdym z pytań. Wypełnione ankiety
prosimy wyciąć z Biuletynu i wrzucić do skrzynki znajdującej
się na parterze Urzędu Gminy w Białobrzegach do 30 kwietnia
2007 r. Zebrane informacje posłuŜą nam do przygotowania
kolejnych wniosków o dofinansowanie kursów i szkoleń
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.bial.regiony.pl
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1. Czym kieruje się Pani/Pan podejmując decyzje o dokształcaniu?
 szansą na lepsze zarobki
 chęcią uzyskania dodatkowych kwalifikacji
 szansą na zmianę miejsca pracy
 szansą na podjęcie pracy
 inne (jakie?)……………………………………………………………………
2. Co ma decydujący wpływ na wybór konkretnej formy doskonalenia?
 czas trwania szkolenia
 osoba prowadząca
 termin realizacji
 tematyka i zakres treści
 inne (jakie?)……………………………………………………………………
3. W jakim terminie powinny być organizowane szkolenia?
 w sobotę i niedzielę
 w wakacje
 w godzinach popołudniowych w dzień powszedni
 w godzinach przedpołudniowych w dzień powszedni
 nie ma to znaczenia
4. Jakie ma Pan/Pani oczekiwania odnośnie efektów doskonalenia?
 chęć pogłębienia wiedzy
 nabycie nowych umiejętności
 uzupełnienie formalnych kwalifikacji
 zdobycie dodatkowych kwalifikacji
 poznanie nowych ludzi
 inne (jakie?)……………………………………………………………………
5. Jaka tematyka szkoleń interesowałaby Panią/Pana najbardziej?
Proszę podać przykłady.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Podstawowe dane o osobie ankietowanej:
Płeć:  kobieta  męŜczyzna
Wiek w latach: ……
Wykształcenie:
Aktywność zawodowa:
 podstawowe
 praca u pracodawcy
 zawodowe
 własna działalność gosp.
 średnie
 praca w gosp. rolnym
 wyŜsze
 uczę się/studiuję
 bezrobotna(y)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
www.bial.regiony.pl
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