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Wyniki wyborów samorządowych 

 12 listopada odbyły się wybory samorządowe do rad gmin,  
powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów na kadencję 2006 – 2010.
Chcielibyśmy Państwu przedstawić  informację  na  temat  wyników 
tych wyborów oraz frekwencji na terenie naszej gminy.
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1. Wybory do Rady Gminy w Białobrzegach  
Nr na 
liście Nazwisko i imię Nazwa komitetu Liczba 

głosów
Man-
dat

Okręg wyborczy Nr 1 Sołectwo Białobrzegi prawa strona
1 Bartnik Andrzej KWW WSPÓLNY CEL 104 
2 Chudzik Tadeusz KWW WSPÓLNY CEL 178 Tak 
3 Nikodem Jerzy Jan KWW WSPÓLNY CEL 110 
1 Bednarz Kazimierz KWW "ROZWÓJ GMINY" 181 Tak 
2 Jarosz Jerzy KWW "ROZWÓJ GMINY" 161 
3 Prajs Bogdan KWW "ROZWÓJ GMINY" 195 Tak 
Okręg wyborczy Nr 1 Sołectwo Białobrzegi lewa strona
1 Zdąbłarz Kazimierz KWW WSPÓLNY CEL 71 
1 Wojnar Stanisława KWW "ROZWÓJ GMINY" 216 Tak 
Okręg wyborczy Nr 3 Sołectwo Wola Dalsza
1 Wałczyk Kazimiera KW Liga Polskich Rodzin 106 Tak
1 Pałach Janusz KWW WSPÓLNY CEL 33 
2 Stryczek Jerzy KWW WSPÓLNY CEL 47 
3 Maczuga Ewelina KWW WSPÓLNY CEL 45 
4 Babka Krzysztof KWW WSPÓLNY CEL 59 

1 Dziura Tadeusz 
Wojciech KWW "ROZWÓJ GMINY" 151 Tak 

2 Kuźniar Zofia KWW "ROZWÓJ GMINY" 156 Tak 
3 Mulak Adam KWW "ROZWÓJ GMINY" 56 
4 Skórski Andrzej KWW "ROZWÓJ GMINY" 145 Tak 
1 Gałka Ireneusz KWW Rozwój Wsi 104 
2 Dudek Antoni KWW Rozwój Wsi 91 
3 Kluz Jan KWW Rozwój Wsi 85 
4 Borcz Wiesław KWW Rozwój Wsi 75 
Okręg wyborczy Nr 4 Sołectwo Korniaktów Północny
1 Gromelski Ireneusz KWW WSPÓLNY CEL 53 
1 Żak Mieczysław KWW "ROZWÓJ GMINY" 186 Tak 
Okręg wyborczy Nr 5 Sołectwo Budy Łańcuckie lewa
1 Stafiej Jan KWW WSPÓLNY CEL 82 
2 Koń Tadeusz KWW WSPÓLNY CEL 72 

1 Kukulski Mieczysław 
Sławomir KWW "ROZWÓJ GMINY" 276 Tak 
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2 Nawrot Adam KWW "ROZWÓJ GMINY" 156 Tak 
Okręg wyborczy Nr 6 Sołectwo Korniaktów Południowy

1 Szczepański  
Zbigniew, Stanisław KW Liga Polskich Rodzin 20 

1 Kiełb Andrzej KWW WSPÓLNY CEL 37 
1 Kluz Antoni KWW "ROZWÓJ GMINY" 132 Tak 
Okręg wyborczy Nr 7 Sołectwo Budy Łańcuckie prawa
1 Kloc Ryszard Józef KWW WSPÓLNY CEL 112 
1 Prajs Danuta KWW "ROZWÓJ GMINY" 139 Tak 
Okręg wyborczy Nr 8 Sołectwo Budy Łańcuckie prawa
1 Czajka Renata KWW WSPÓLNY CEL 46 
2 Babiarz Stanisław KWW WSPÓLNY CEL 21 
1 Jarosz Franciszek KWW "ROZWÓJ GMINY" 142 Tak 
2 Świętoniowski Jerzy KWW "ROZWÓJ GMINY" 134 Tak 
1 Świerk Adela KWW POGODNA WIEŚ 67 

Wśród  15  radnych  tej  gminy  jest  9  osób,  które  po  raz 
pierwszy będą pełnić mandat radnego. Cechą charakterystyczną tej  
rady jest także obecność w niej 4 kobiet – w tamtej kadencji radę 
stanowili sami mężczyźni.

Szanowni Państwo!
Pragniemy  serdecznie  podziękować  wszystkim  wyborcom, 

którzy zaufali nam powierzając nam mandat radnego tej gminy na 
kadencję 2006 – 2010. Dołożymy wszelkich starań, aby swą funkcję 
pełnić godnie, dla dobra lokalnej społeczności oraz gminy.
                                                  Radni Gminy Białobrzegi
                                                    Kadencja 2006 - 2010

2. Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego  

Nazwisko i imię Miejscowość 
zamieszkania Nazwa komitetu

Liczba 
gło-
sów

Babiarz Kazimierz Wola Dalsza KW Liga Polskich Rodzin 93

Kurek Marian Korniaktów KW Prawo i  
Sprawiedliwość 439

Mazur Wojciech Budy Łańcuckie KW Prawo i  
Sprawiedliwość 353
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Rejman Wiesław Dębina KW Prawo i  
Sprawiedliwość 92

Stącel Janina Białobrzegi KW Prawo i  
Sprawiedliwość 62

Dyrda Stanisław Budy Łańcuckie KWW POWIAT 
ŁAŃCUCKI 286

Kątnik Augustyn Wola Dalsza KWW POWIAT 
ŁAŃCUCKI 162

Kubis-Ciupińska 
Katarzyna Korniaktów Płn. KWW POWIAT 

ŁAŃCUCKI 57

Rzepka Józef Białobrzegi KWW POWIAT 
ŁAŃCUCKI 518

Ostrowski  
Waldemar Budy Łańcuckie KWW "Na rzecz Ziemi 

Łańcuckiej" 68

Piersiak Ryszard Budy Łańcuckie 
,  

KWW "Dla rozwoju miasta 
Łańcuta i powiatu" 14

Dyrda Stanisław Dębina ,  KWW "Dla rozwoju miasta 
Łańcuta i powiatu" 41

Czyrek Marcin 
Jacek

Korniaktów Płn.  
,  

KWW "Dla rozwoju miasta 
Łańcuta i powiatu" 37

Paczocha 
Grzegorz Andrzej Wola Dalsza  KWW "Dla rozwoju miasta 

Łańcuta i powiatu" 63

Wojtyna Wiesław Korniaktów Płn.  
,  

KWW "Dla rozwoju miasta 
Łańcuta i powiatu" 99

Radnymi powiatowymi z terenu naszej gminy zostali: Marian 
Kurek  oraz  Józef  Rzepka,  który  ponownie  został  wybrany 
wicestarostą Powiatu Łańcuckiego.

3. Wybory Wójta Gminy Białobrzegi  

W  wyborach  na  kadencję  2006  –  2010  zgłoszony  został  
jeden kandydat  na wójta gminy – Franciszek Masłoń. W związku 
z  tym  głosujący  oddawali  swe  głosy  „za”  lub  „przeciw”  tej  
kandydaturze.  Aby  zostać  wybranym  kandydat  na  wójta  musiał  
uzyskać 50% +1 głosów spośród osób, które oddały ważny głos.  
Wyniki wyborów są następujące:
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Nazwisko i  
imiona         

Miejsce zamieszkania 
przynależność i poparcie         

Głosy 
za         

Głosy 
przeciw         

% 
głosów         

Masłoń 
Franciszek

Korniaktów Północny, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców 
"ROZWÓJ GMINY", nie należy do 
partii politycznej 

2371 237 90,91% 

Szanowni Państwo!

 Pragnę  serdecznie  podziękować  wszystkim  mieszkańcom 
naszej gminy, którzy wzięli udział w wyborach za tak duże poparcie  
mojej kandydatury. Traktuję to z jednej strony jako wyraz uznania za  
lata  pracy  w  poprzedniej  kadencji,  ale  także  jest  to  dla  mnie  
ogromne  zobowiązanie  na  dalszą  pracę,  aby  nie  zawieść  tak  
ogromnego  zaufania  do  mojej  osoby.  Ta  wspaniała  nagroda  
w  postaci  tak  wysokiego  poparcia  otrzymanego  od  Was jest  dla  
mnie także źródłem sił i energii na każdy dzień kolejnych lat pracy 
i służby tej gminie.
                                                                   Za to wszystko
                                                                      DZIĘKUJĘ 
                                                               Franciszek Masłoń

4. Frekwencja w poszczególnych sołectwach przedstawiała   
się następująco:

Okręg wyborczy nr
Liczba

Uprawnionych Kart wydanych
Frekwencja

Okręg wyborczy nr 1
Białobrzegi prawa 1104 521 47,19%

Okręg wyborczy nr 2
Białobrzegi lewa 628 295 46,97%

Okręg wyborczy nr 3
Wola Dalsza 1462 468 32,01%
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Okręg wyborczy nr
Liczba

Uprawnionych Kart wydanych
Frekwencja

Okręg wyborczy nr 1
Białobrzegi prawa 1104 521 47,19%

Okręg wyborczy nr 4
Korniaktów Płn. 396 241 60,86%

Okręg wyborczy nr 5
Budy Łańcuckie lewa 861 416 48,32%

Okręg wyborczy nr 6
Korniaktów Płd. 457 194 42,45%

Okręg wyborczy nr 7
Budy Łańcuckie prawa 538 255 47,40%

Okręg wyborczy nr 8
Dębina 679 264 38,88%

Suma: 6 125 2 654 43,33%

Wybory władz organów statutowych Rady Gminy

Rada  Gminy  na  swojej  pierwszej  sesji  która  odbyła  się  
24  listopada  2006  r.  dokonała  wyboru  Przewodniczącego  Rady,  
jego zastępcy oraz wyboru przewodniczących Komisji stałych rady.

Przewodniczącym  Rady  Gminy  został  wybrany  Bogdan  Prajs 
Białobrzegi (prawa).

Zastępcą  Przewodniczącego  Rady  Gminy  został  wybrany  
Tadeusz Dziura (Wola Dalsza).

Przewodniczącą  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Finansów  
i  Ochrony  Środowiska  została  wybrana  Stanisława  Wojnar 
Białobrzegi (lewa).
Przewodniczącym  Komisji  Społecznej  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  
i  Porządku  Publicznego  został  wybrany  Antoni  Kluz  (Korniaktów 
Płd.).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy został wybrany 
Jerzy Świętoniowski (Dębina).

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2006 – 2010 
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Zgodnie z postanowieniami statutów sołectw wybory Sołtysa 
i Rad Sołeckich muszą się odbyć w terminie do 3 miesięcy od daty  
wyborów samorządowych, a więc w tej kadencji do 12 lutego 2007r.
Rada Gminy ustaliła termin wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich  
na dzień 28 stycznia 2007 r.

Sołtysi  i  Rady  Sołeckie  na  kadencję  2006  –  2010  będą  
wybierani w innym trybie niż dotychczas. Otóż wyborów nie będzie 
dokonywać Zebranie Wiejskie, ale wszyscy mieszkańcy Sołectwa,  
którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rad Gmin.
Lokale  wyborcze  będą  czynne  w  każdym  sołectwie  
w godzinach od 7.00 do 18.00.

Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  mają 
prawo  zgłaszać  mieszkańcy  Sołectwa.  Kandydatura  musi  być 
poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do 
głosowania.
Kandydat  na  Sołtysa  zgłaszany  jest  wraz  z  pełną  listą 
kandydatów na członków Rady Sołeckiej (6 osób).

Oczywiście  każdy  z  mieszkańców  danego  sołectwa  może 
kandydować  indywidualnie  do  Rady  Sołeckiej,  jeżeli  zbierze  20 
głosów poparcia dla swojej kandydatury. Dokumenty niezbędne do  
zebrania  podpisów  i  zgłoszenia  kandydatów  są  do  pobrania  
w Urzędzie Gminy u Pana Sekretarza. 
Kandydata na Sołtysai członków Rad Sołeckich można zgłosić  
w  dniu  28.12.2006  r.w  godzinach  od  7.30  do  15.30  
w  Urzędzie  Gminy,  który  będzie  siedzibą  Gminnej  Komisji  
Wyborczej. 

Wybranym na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zostaną ci  
kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów. 

Nad  prawidłowym  przebiegiem  wyborów  czuwać  będą 
Gminna  Komisja  Wyborcza  i  Obwodowe  Komisje  Wyborcze  
w  poszczególnych  Sołectwach.  Wszyscy  członkowie  Komisji  
swoje prace będą wykonywać społecznie, tak aby wybory te  
nie były dodatkowym wydatkiem dla gminy.

Dodatkowych  informacji  na  temat  wyborów sołtysów  i  rad 
sołeckich  osobom  zainteresowanym  udzielać  będzie  Sekretarz 
Gminy Pan Piotr Chudzik.
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Do zadań sołtysa  oprócz pobierania  podatku należy  także 
reprezentacja  sołectwa  wobec  Rady  Gminy,  Wójta,  współpraca  
z  radnymi  z  danej  miejscowości  zwoływanie  i  przewodniczenie 
radom sołeckim i zebraniom wiejskim, współpraca z organizacjami 
społecznymi  działającymi  na  terenie  sołectwa,  nadzór  nad 
funkcjonowaniem  domów  kultury  na  terenie  miejscowości  
(z wyjątkiem Białobrzeg (prawa)).
Jedynym wynagrodzeniem sołtysa jest prowizja od zebranych 
podatków,  która  przedstawiała  się  następująco  
w poszczególnych sołectwach w kadencji 2002 – 2006.
Lp. Nazwa sołectwa Kwota  prowizji  sołtysa  pobrana  w latach 

2002 – 2006.
brutto netto

1. Wola Dalsza 20 133,22 15 268,77
2. Dębina 12 746,01 9 231,63
3. Białobrzegi (prawa) 25 181,04 20 599,48
4. Białobrzegi (lewa) 17 365,07 14 495,70
5. Korniaktów Płd. 9 213,85 6 307,80
6. Korniaktów Płn. 12 852,49 10 794,35
7. Budy Łańcuckie (prawa) 15 371,81 11 037,80
8. Budy Łańcuckie (lewa) 14 133,77 11 870,33
            Razem 126 997,26 99 605,86

Wysokość wynagrodzenia netto uzależniona  jest od tego czy 
sołtys  jest  emerytem,  rencistą,  rolnikiem czy  jest  zatrudniony  na  
umowę o pracę, gdyż od tego zależy wysokość składek na ZUS.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wzięcia udziału w tych wyborach. Macie  
szansę wszyscy, a nie jak dotychczas tylko ci, którzy przyszli  
na Zebranie Wiejskie, dokonać wyboru gospodarza swojej wsi 
i ludzi, którzy będą go wspierać w tej pracy.
Podejdźmy  do  tego  problemu  poważnie,  wybierzemy  na 
sołtysów  ludzi  dialogu,  potrafiących  współpracować  ze 
wszystkimi  dla  dobra  wsi,  chcących  i  umiejących 
współpracować z  Radą  Gminy i  Wójtem dla  rozwoju  gminy,  
godnie reprezentujących swoją wieś.
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Program Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach”

5 listopada po raz 4 wręczyliśmy stypendia 45 najlepszym 
uczniom  naszego  gimnazjum,  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz 
studentom w ramach Programu Stypendialnego „Równe Szanse  
w  Białobrzegach”.  Na  stypendia  w  roku  szkolnym  2006/2007 
wydana zostanie kwota 50 000 zł.

1. Stypendia  w  kwocie  50  zł  miesięcznie  otrzymali   
następujący uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Białobrzegach:

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Lidia Stącel Białobrzegi
2. Gabriela Niemiec Budy Łańcuckie
3. Maciej Cebulak Białobrzegi
4. Jolanta Bester Białobrzegi
5. Anita Świątoniowska Wola Dalsza 
6. Paweł Ciąpała Białobrzegi
7. Ewelina Bejster Białobrzegi
8. Anna Markowicz Budy Łańcuckie
9. Elżbieta Markowicz Budy Łańcuckie
10. Maria Machniak Białobrzegi
11. Gabriela Chudzik Białobrzegi
12. Katarzyna Kloc Białobrzegi
13. Karolina Chudzik Białobrzegi
14. Magdalena Miś Budy Łańcuckie
15. Iwona Miś Budy Łańcuckie

2. Stypendia  w  kwocie  100  zł  miesięcznie  otrzymali   
następujący uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

L.p
.

Nazwisko i  
imię

Miejsce 
zamieszkania

Szkoła ponadgimnazjalna

1.
Fołta Marta Budy 

Łańcuckie

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika 
w Łańcucie – Technikum 
Ekonomiczne 

2.
Rupar Dorota Korniaktów 

Południowy

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika 
w Łańcucie – Technikum 
Ekonomiczne

3. Kloc Marek Białobrzegi Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie – II LO
4. Ciąpała Piotr Białobrzegi Zespół Szkół Nr 1w Łańcucie – II LO
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5. Kojder Karolina Budy 
Łańcuckie

I LO im. H.Sienkiewicza
 w Łańcucie

6. Kochman 
Magdalena Białobrzegi Zespół Szkół Nr 1 

w Łańcucie – II LO
7. Kruk Sławomir Korniaktów Zespół Szkół im. T. Kościuszki 

w Wysokiej 
8. Wołowiec 

Marcin Wola Dalsza Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II  
stopnia w Rzeszowie

9. Stopyra 
Katarzyna

Korniaktów 
Południowy

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika 
w Łańcucie – Technikum Handlowe

10. Janusz Urszula Białobrzegi Zespół Szkół Nr 1w Łańcucie – II LO
11. Rachwał 

Karolina
Budy 
Łańcuckie

Liceum Plastyczne w Rzeszowie

12. Tomaszek 
Jolanta Dębina Zespół Szkół Spożywczych im. 

T. Rylskiego w Rzeszowie
13. Antosz Piotr Białobrzegi I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
14. Watrach 

Justyna Wola Dalsza Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie – II LO

15. Kruk Bogusława Białobrzegi I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

3. Stypendia  w  kwocie  200  zł  miesięcznie  otrzymali   
następujący studenci:

L.p. Nazwisko i imię Miejsce 
zamieszkania

Nazwa uczelni

1. Kołcz Katarzyna Korniaktów 
Południowy

Akademia Medyczna 
w Lublinie

2. Borcz Anna Białobrzegi Uniwersytet Rzeszowski
3. Cyran Katarzyna Białobrzegi Uniwersytet Rzeszowski
4. Nykiel Magdalena Białobrzegi Uniwersytet Rzeszowski
5. Dudek Mateusz Dębina Politechnika Rzeszowska
6. Kielar Justyna Białobrzegi Uniwersytet Rzeszowski
7. Fołta Wioleta Budy Łańcuckie Uniwersytet Rzeszowski
8. Surmacz Małgorzata Białobrzegi Uniwersytet Rzeszowski
9. Mulak Katarzyna Wola Dalsza Uniwersytet Rzeszowski
10. Zając Ewelina Dębina Uniwersytet Rzeszowski
11. Krzyżak Iwona Budy Łańcuckie Uniwersytet Rzeszowski
12. Obłoj Magdalena Dębina Uniwersytet Rzeszowski
13. Stryczek Łukasz Białobrzegi Uniwersytet Rzeszowski
14. Wanowicz Katarzyna Wola Dalsza Politechnika Rzeszowska
15. Bartnik Katarzyna Budy Łańcuckie Akademia Ekonomiczna 

w Katowicach 
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Gratulujemy  wszystkim  wyróżnionym  otrzymaniem 
stypendiów, życząc im dalszych sukcesów w nauce oraz spełnienia 
naukowych  i  zawodowych  planów.  Gratulujemy  też  rodzicom 
stypendystów  tak  zdolnych  i  ambitnych  dzieci,  dziękując  za  trud 
włożony w ich wychowanie.

Informacja o projekcie szkoleniowym dla kobiet

Gmina  Białobrzegi  uzyskała  środki  finansowe  w  ramach 
Działania  2.3  Reorientacja  zawodowa  osób  odchodzących  
z  rolnictwa  z  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) na realizację projektu szkoleniowego pod 
nazwą „Nowy zawód, nowe szanse – kurs kroju i szycia dla osób 
odchodzących z rolnictwa”.

Całkowita  wartość  projektu  wynosi  82 826,  00  zł  (100%),  
w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 62 119,50 zł  
(75%)  i  budżetu  państwa  20 706,50  zł  (25%).  Realizacja 
powyższego zadania zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków 
zewnętrznych, bez wkładu własnego z budżetu Gminy. 

Głównym  celem  jest  umożliwienie  osobom  odchodzącym  
z  rolnictwa  zdobycie  nowych  kwalifikacji  poprzez  zwiększenie  
dostępu do bezpłatnych szkoleń. Projekt zakłada sfinansowanie 20 
kobietom  z  terenu  Gminy  Białobrzegi  kursu  w zakresie  kroju  
i  szycia.  Ponadto  jego  uczestnikom  opłacone  zostaną  koszty  
dojazdów i ubezpieczenia NNW.

W  szkoleniu  mogą  wziąć  udział  kobiety  ubezpieczone  
w  KRUS  (rolnik  lub  domownik),  nie  prowadzące  działalności  
gospodarczej i nie zarejestrowane jako bezrobotne. 

Szczegółowe  zasady  naboru  będą  ogłoszone  około  20 
grudnia b.r. na stronie internetowej urzędu: www.bial.regiony.pl oraz 
wywieszone na tablicach ogłoszeń. Nabór chętnych na szkolenia  
będzie się odbywał od 2 do 15 stycznia 2007 r. Głównym kryterium 
przyjęcia  będzie  kolejność  zgłoszeń.  Szczegółowe  informacje 
dotyczące  projektu  można  uzyskać  w pok.  nr  10  Urzędu  Gminy 
Białobrzegi lub pod numerem tel.: 0 17 224 52 20.wewn.17.

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
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W  związku  z  realizowanymi  i  planowanymi  przez  Urząd  
Gminy  Białobrzegi  inwestycjami  w  zakresie  budowy  sieci  
kanalizacyjnej  przypominamy  obowiązki  gminy  oraz  właścicieli  
nieruchomości dotyczące gospodarki ściekowej.

Gmina  jest  zobowiązana  do  budowy  sieci  kanalizacyjnej  
ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków .Należy tu jednak podkreślić,  
że obowiązek ten ogranicza się wyłącznie do budowy głównej sieci  
połączonej z oczyszczalnią ścieków. Obowiązkiem gminy nie jest  
budowa przyłączy do poszczególnych posesji.

Przyłączenie  do  sieci  kanalizacyjnej  jest  bowiem  już 
obowiązkiem właściciela nieruchomości, co wynika art. 5 ust. 1 pkt.  
2  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  
i  porządku  w  gminach.  Przepis  ten  nie  pozostawia  żadnej  
dowolności w tym zakresie. Każdy musi się przyłączyć do sieci  
kanalizacyjnej  na  własny  koszt.  Gmina  zdając  sobie  sprawę  
z  wysokiej  ceny  tego  przyłączenia  chce  pomóc  właścicielom 
poprzez połączenie budowy głównej  sieci   z przyłączami. Jest  to  
dużo tańsze dla właścicieli.  Unikają oni też załatwiania wszelkich  
formalności z tym związanych.

Istnieje tylko jeden wyjątek od obowiązku przyłączenia się do 
sieci  kanalizacyjnej.  Można się  nie  przyłączyć  tylko w przypadku 
gdy  ma  się  wybudowaną  na  własny  koszt  przydomową 
oczyszczalnię  ścieków  lub  zbiornik  bezodpływowy  nieczystości  
ciekłych  (szczelny,  bez  żadnych  odpływów).  Wybudowanie  tego 
typu obiektów jest regulowane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo  budowlane.  Na  wybudowanie  zbiornika  bezodpływowego 
nieczystości  ciekłych  wymagane  jest  pozwolenie  na  budowę 
zgodnie  z  art.  28  ust.  1  prawa  budowlanego,  natomiast  
przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności mniejszej niż 7,5  
m3 na  dobę  podlega  zgłoszeniu  do  Starosty  Łańcuckiego  na 
podstawie  art.  30  ust.  1  pkt.  1  prawa  budowlanego.  Wszelkie 
obiekty,  które nie  zostały  wykonane zgodnie  z  przepisami  prawa 
budowlanego stanowią samowolę budowlaną i podlegają rozbiórce,  
co może nakazać Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Należy  tu  podkreślić,  że  przynajmniej  w  chwili  obecnej  
budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  jest  inwestycją 
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bardzo  drogą  znacznie  przewyższającą  koszty  przyłączenia  do  
kanalizacji. Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z zakupieniem 
jego projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę również stanowi  
duże obciążenie finansowe. Znacznie wyższe koszty pojawiają się 
jednak dopiero na etapie korzystania z tego zbiornika. Otóż każdy  
właściciel  nieruchomości  wyposażonej  w  bezodpływowy  zbiornik 
nieczystości  ciekłych  ma obowiązek  zgłosić  fakt  posiadania  tego 
obiektu  w  Urzędzie  Gminy.  Następnie  ustala  się  częstotliwość 
opróżniania  takiego  zbiornika,  która  jest  zależna  od  jego 
pojemności i ilości zużytej wody mierzonej wodomierzem lub ilości  
odprowadzanych  ścieków  liczonych  przepływomierzem. 
Opróżnianie zbiornika może być wykonywane jedynie przez firmę 
posiadającą specjalistyczny  sprzęt  i  pozwolenie  od Wójta Gminy.  
Nieczystości ciekłe mogą być wywożone wyłącznie do oczyszczalni  
ścieków. Nie jest  możliwe wywożenie  nieczystości  ciekłych przez 
kogokolwiek innego i innym sprzętem niż określony w przepisach.  
Oczyszczalnia ścieków nie przyjmie nieczystości od nikogo innego 
niż specjalistyczna firma. Wywożenie ich w inne miejsca jest karane 
grzywną.  W chwili  obecnej  na terenie  Gminy Białobrzegi  jedynie  
dwa  przedsiębiorstwa  posiadają  stosowne  zezwolenia  na 
prowadzenie  tego  typu  działalności.  Jest  to  Przedsiębiorstwo 
Gospodarki  Komunalnej  w  Wierzawicach  i  Miejski  Zakład  Usług 
Komunalnych w Łańcucie. Właściciel nieruchomości zgodnie z art.  
6 ust. 1 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
ma  obowiązek  udokumentowania  odbierania  ścieków  przez 
uprawnioną firmę poprzez okazania umowy z taką firmą i dowodów 
płacenia  za  takie  usługi.  Koszty  odbioru  nieczystości  ciekłych  z 
terenu Gminy Białobrzegi wykonywane przez specjalistyczne firmy 
wynoszą  
w chwili  obecnej nie mniej  niż 30,00 zł  za  1 m3 ścieków, a więc 
piętnastokrotnie więcej  niż aktualna cena ścieków zrzucanych do 
kanalizacji zbiorczej.
Niestosowanie  się  do  w/w  przepisów  jest  karane  grzywną 
zgodnie  z  art.  10  ust.  2  a  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  
porządku  w  gminach  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.
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Budowa kanalizacji na terenie gminy

1. Rozpoczynamy  budowę  kanalizacji  prawobrzeżnej  części  
gminy w miejscowościach Białobrzegi (prawa) (od Policji  w 
kierunku  Korniaktowa  Płd.),  Korniaktów  Płd.  i  Budy 
Łańcuckie (prawa) – zakończenie prac 30.06.2008 r. Zadanie  
będzie realizowane przez Konsorcjum dwóch firm tj. Wodrol  
S.A.  z  Rzeszowa  
i  Wielobranżowy  Zakład  Rolbud  II  s.c.  z  Bud  Łańcuckich,  
które  to  Konsorcjum  wygrało  przetarg  na  wykonanie  tych 
prac.
W  najbliższym  czasie  dotrą  do  mieszkańców  tych 

miejscowości umowy na realizację przez gminę przyłączy domów 
(działek)  do  budowanej  sieci  kanalizacyjnej.  Koszt  wykonania  
przyłącza to kwota 2 600 zł – do kwoty tej wliczone będą wcześniej  
dokonane  wpłaty  na  kanalizację  (dokumentacja  wpłat  jest  w 
gminie).

Podobnie  jak  przy  realizacji  wcześniejszych  etapów 
kanalizacji będzie możliwość rozłożenia płatności na 18 rat płatnych  
co  miesiąc.  W  umowie,  którą  każdy  otrzyma  będzie  możliwość 
wyboru sposobu płatności: jednorazowo lub na raty. W przypadku 
wyboru  płatności  na  raty  każdy  otrzyma  informację  dotyczącą 
terminu wpłat poszczególnych rat i ich wysokości. Oprocentowanie 
rat wynosić będzie 3% podobnie jak we wcześniej kanalizowanych 
miejscowościach.  Prosimy  właścicieli  działek,  na  których 
prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji o życzliwe 
podejście  do  problemów,  które  zapewne  przy  tego  rodzaju  
inwestycji pojawią się.

2. Jak informowaliśmy w poprzednim Biuletynie Informacyjnym 
rozpoczęliśmy  przygotowania  do  budowy  kanalizacji  w 
lewobrzeżnej  części  gminy.  Pierwszy  przetarg  na  projekt  
kanalizacji  
w lewobrzeżnej części gminy został unieważniony, ponieważ 
wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów formalnych. 
Drugi przetarg zamierzamy rozstrzygnąć 5 stycznia 2007 r. 
Niepokojem napawa nas jednak fakt, że w określonym na 30  
listopada terminie zapisywania się chętnych na przyłączenie  
się  do  kanalizacji  zapisało  się  ok.  50  osób  z  trzech 
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miejscowości.  To zdecydowanie za  mało, aby rozpoczynać 
inwestycję,  której  sam projekt  techniczny będzie kosztował 
ok.  350  tys.  zł,  zaś  jej  realizacja  ok.  
9 – 10 mln zł. Stąd też przedłużyliśmy termin zapisów do 
końca grudnia tego roku. 

Prosimy o poważne potraktowanie tego problemu, gdyż przy 
zbyt małej  liczbie chętnych do podłączenia się nie będziemy 
rozpoczynać  tak  drogiej  inwestycji. Jednocześnie  chcąc 
rozpocząć projektowanie sieci i przyłączy musimy wiedzieć do kogo 
je projektować, bo każdy nowy zakres mapowy to dodatkowe, być 
może zbędne koszty.

Pamiętajmy jednocześnie o tym, że bez środków unijnych nie  
możliwa jest realizacja tak kapitałochłonnej inwestycji, a większość 
znawców tego tematu twierdzi, że środki finansowe na lata 2007 –
2013  są  ostatnimi  środkami  pomocowymi  dla  Polski.  Jeżeli  nie 
będziemy  w  tym  czasie  gotowi,  aby  złożyć  wniosek  
o  dofinansowanie  ze  środków  unijnych  (do  tego  potrzebny  jest  
projekt  techniczny wraz z  pozwoleniem na budowę),  to obawiam 
się,  że  lewobrzeżna  część  gminy  może  pozostać  na  długo  bez 
kanalizacji.

Informujemy równocześnie, że niezależnie od rzeczywistych 
kosztów  wykonania  kanalizacji  w  tych  miejscowościach  
w  momencie  jej  budowy,  zechcemy  utrzymać  koszt  wykonania  
przyłącza budynku do sieci kanalizacyjnej w wysokości 2 600 zł. Nie  
przewidujemy zbiórki pieniędzy, ale jeżeli ktoś z zainteresowanych  
chciałby dokonać wpłat na wykonanie do jego domu przyłącza to  
możemy spisać z nim stosowne porozumienie aby mógł gromadzić 
sobie  środki  finansowe  na  ten  cel.  Wysokość  wpłat  i  ich 
częstotliwość każdy mógłby sobie określać sam dostosowując je do 
swoich  możliwości  finansowych.  Zainteresowanych  takim 
rozwiązaniem proszę o kontakt z Panią Krystyną Bujak w Urzędzie  
Gminy  pok. nr 13. Pragnę jednak podkreślić, że na dzisiaj nie jest  
to obowiązek dokonywanie wpłat, ale dobrowolny wybór każdego 
zainteresowanego  tą  sprawą  mieszkańca.  Stwarzamy  taką 
możliwość,  gdyż  docierają  do  nas  sygnały,  że  niektórzy  są  
zainteresowani takimi rozwiązaniami.

15



Problemy  związane  ze  spalaniem  odpadów  z  tworzyw 
sztucznych

W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość wszelkiego rodzaju 
tworzyw sztucznych w wytwarzanych odpadów komunalnych. Mimo 
tego,  że  w tej  chwili  nie  ma żadnego  problemu,  żeby  w sposób  
cywilizowany pozbyć się ich poprzez zorganizowany system zbiórki  
selektywnej  nadal  zdarzają  się  ludzie,  którzy  tworzywa  sztuczne 
(folie,  opakowania  plastikowe,  gumy,  opony)  spalają  w  piecach,  
bądź na terenach posesji. Jest to najgorszy sposób pozbywania się 
odpadów  i  najbardziej  szkodliwy.  Przy  spalaniu  uwalnia  się  do 
powietrza wiele szkodliwych i trujących substancji, które wcześniej  
były  wykorzystywane  w  produkcji  tych  tworzyw  jako  barwniki,  
stabilizatory, utwardzacze i inne. Występują również metale ciężkie 
jak ołów, rtęć, kadm i chrom.

Niestety, oprócz w/w substancji, które stosowano w procesie 
produkcji  plastiku,  podczas  spalania  powstają  nowe.  
Najgroźniejszymi  z  nich  są  furany  i  dioksyny.  Dioksyny  należą 
do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10 
tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu, lecz ich działanie  
nie  jest  natychmiastowe.  Toksyczne  działanie  dioksyn  polega  na 
powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych:  
wątroby,  płuc,  nerek,  rdzenia  kręgowego  lub  kory  mózgowej.  
Dioksyny są odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów. 
Szczególnie niszczący wpływ mają na osoby o małej  odporności  
oraz dzieci. 
Warto podkreślić dwie rzeczy: 
– dioksyny powstają nawet przy spalaniu zwykłej reklamówki,
– stężenie  dioksyn  jest  większe  na  terenach  wiejskich  niż 

miejskich,  gdyż  pochodzą  one  głównie  ze  spalania  tworzy
w sztucznych w piecach, czy paleniskach na posesjach, a nie z  
produkcji przemysłowej.

Osoba, która spala plastik,  folie,  gumy, oleje w piecu lub na  
swojej  posesji  truje  siebie,  swoją  rodzinę  sąsiadów  i  całą 
społeczność.

Przypomina  się,  że  dokonywanie  tego  typu  czynności  
stanowi  wykroczenie,  a  w  skrajnych  przypadkach  nawet  
przestępstwo:
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a)Art.  71  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  
(Dz.U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) mówi,  że kto wbrew 
zakazowi  spala  odpady  poza  specjalnymi  spalarniami  podlega 
karze aresztu lub grzywny.

b) §  5  pkt  1  uchwały  Nr  XXVIII/150/2005  Rady  Gminy  
Białobrzegi  z  dnia  30  grudnia  2005  r.  w  sprawie  ustalenia 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Białobrzegi  zabrania spalania odpadów na powierzchni ziemi lub  
w instalacjach grzewczych pod karą grzywny.
Powyższe  wykroczenia  będą  dochodzone  przed  Wydziałem 
Grodzkim  Sądu  Rejonowego  w  trybie  przepisów  kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Sprawy różne:

1. Na wniosek  Komisji  Społecznej  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  
i Porządku Publicznego zapadła decyzja o otwarciu Domów 
Kultury w poszczególnych sołectwach 3 razy w tygodniu po 3 
godziny dla chętnych do skorzystania z ich oferty. Szczegóły  
zostaną ustalone przez Sołtysów i Rady Sołeckie, którzy są 
gospodarzami  Domów  Kultury  w  poszczególnych 
miejscowościach. Na ten okres czasu zatrudniona zostanie  
osoba wskazana przez Sołtysa i Radę Sołecką, która będzie 
wynagradzana  z  budżetu  gminy.  Zadaniem  jej  będzie  
otwieranie  i  zamykanie  lokalu  oraz  pilnowanie  porządku  
i dyscypliny w odniesieniu do osób korzystających z domów 
kultury.  Celem  takiego  rozwiązania  jest  z  jednej  strony  
otwarcie domów kultury szczególnie dla młodych ludzi, zaś z  
drugiej  zapanowanie  nad  brakiem  dyscypliny  i  porządku,  
które można było zaobserwować w niektórych przypadkach.

2. Informujemy,  że  począwszy  od  nowego  roku  sukcesywnie  
będziemy wyposażać biblioteki publiczne w jedno stanowisko 
komputerowe z dostępem do internetu. Celem tej inicjatywy 
jest poszerzenie oferty naszych bibliotek oraz umożliwienie  
osobom nie  mającym dostępu  do internetu  skorzystanie  z  
niego.  Zestaw  komputerowy  wyposażony  będzie  także  w 
drukarkę,  tak  aby  można  było  wydrukować  potrzebne  
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uczniom,  czy  osobom  dorosłym  informacje  wyszukane  w 
internecie, czy też wydrukować napisany tekst.
Zainstalowane  w  bibliotekach  publicznych  zestawy 

komputerowe  nie  będą  służyć  dzieciom  do  gier 
komputerowych –  tego  będą  pilnować  panie  bibliotekarki.  
Korzystanie  z  internetu będzie  bezpłatne. Natomiast  jeśli  ktoś 
zechce wydrukować tekst, to będzie musiał zapłacić za tą usługę  
w  zależności  od  ilości  zużytych  kartek  wg  jednakowego   dla 
wszystkich bibliotek cennika.

3. Podjąłem decyzję aby z dniem 1 grudnia tego roku obniżyć  
opłaty  za  korzystanie  z  naszych  3  sal  sportowych 
znajdujących się przy szkołach z 35 zł za 1 godzinę do 15 zł  
za  godzinę. Obniżka  ta  dotyczy  wyłącznie  mieszkańców 
naszej gminy korzystających z hal, osoby spoza gminy nadal  
będą  płacić  35  zł  za  godzinę.  Celem  tej  decyzji  jest  
zainteresowanie większej liczby młodzieży i osób dorosłych 
aktywnym i pożytecznym dla zdrowia sposobem spędzania  
wolnego  czasu.  Nie  chcemy  na  naszych  halach,  które  
wybudowaliśmy za ciężkie pieniądze zarabiać, chcemy aby 
służyły  one  jak  największej  liczbie  naszych  mieszkańców. 
Opłata 15 zł za godzinę przy grupie kilkunastoosobowej jest  
naprawdę symboliczna bo wynosi niewiele ponad z 1 zł  na 
osobę.
Z pierwszych obserwacji wynika, że cel, który przyświecał tej  

decyzji  został  osiągnięty,  gdyż  znacznie  więcej  naszych 
mieszkańców zaczęło korzystać z hal sportowych. Zachęcamy do 
organizowania się w grupy sportowe i jak najczęstszego korzystania 
z naszych hal sportowych.
Pamiętajmy, że ruch to zdrowie!

4. W trosce o bezpieczeństwo ludzi  udających się  do pracy  
w godzinach porannych oraz ze względu na wzmożony ruch 
samochodów w tym czasie  podjąłem decyzję  o  włączeniu  
oświetlenia  ulicznego  w  godzinach od  5  rano  do  świtu  w 
okresie  od  15  października  do  15  marca.  Decyzja  ta  jest  
także  pozytywną  odpowiedzią  władz  samorządowych  na 
coraz  częstsze  wnioski  mieszkańców  o  włączenie 
oświetlenia ulicznego w godzinach porannych.
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5. W dniu 5.11.2006 r.  odbyła się w GOKiCz w Białobrzegach  
uroczysta akademia poświęcona rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Obchody  Święta  Niepodległości  rozpoczęła  Msza  Św.  za  

ojczyznę  odprawiona  w  Kościele  Parafialnym  w  Białobrzegach.  
Uroczystość  uświetnili  swoimi  występami  uczniowie  Szkoły 
Podstawowej  Nr  2  w  Białobrzegach.  Podczas  uroczystości  45 
uczniom i  studentom, którzy osiągnęli  najwyższe wyniki  w nauce  
wręczone  zostały  stypendia  w ramach Programu Stypendialnego 
„Równe Szanse w Białobrzegach”. Dziękuję mieszkańcom za liczny 
tym razem udział w uroczystościach.

7. Po  raz  kolejny  odbył  się  Konkurs  Fotograficzny  „FOTO 
Białobrzegi” organizowany przez GOKiCz w Białobrzegach.  
Celem konkursu jest ukazanie na zdjęciach najciekawszych,  
najpiękniejszych,  czy  niecodziennych  miejsc,  obiektów  na 
terenie naszej  gminy. Efektem tego konkursu jest  wystawa 
najpiękniejszych  fotografii  w  sali  narad  GOKiCz  w 
Białobrzegach, do oglądnięci której zachęcamy. 

Laureatami konkursu fotograficznego:
W kategorii dorosłych nagrody otrzymali:

I – Katarzyna Lorenc – 300zł (nagroda pieniężna)
II – Katarzyna Rzepka – 200 zł (nagroda pieniężna)
III – Marcin Ostrowski – 100 zł (nagroda pieniężna)

Wyróżnienie:
Anna Maria Borcz (nagroda rzeczowa)

W kategorii dziecięcej nagrody rzeczowe otrzymali:
1. Weronika Niemiec
2. Jakub Szal
3. Bartosz Peszek
4. Arkadiusz Kucab

Wyróżnienia otrzymali:
1. Karolina Markowicz
2. Michał Kucab
3. Zbigniew Wacnik 
4. Bartłomiej Olechowski
Ponadto komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną za 
zdjęcie artystyczne w kwocie 300 zł dla Kamila Lorenca.
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Szanowni Państwo!

W  imieniu  władz  samorządowych  dziękuję  wszystkim 
naszym mieszkańcom, pracownikom samorządowym zatrudnionym 
w  naszych  jednostkach  organizacyjnych  za  kolejny  rok  naszej  
zgodnej  współpracy  na  rzecz  rozwoju  naszej  gminy.  Wszystkim 
Wam życzę aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były dla 
Was  czasem  radości  przeżywanym  wspólnie  z  Waszymi 
Rodzinami.  Niech  w  Nowym  Roku  Narodzony  Jezus  szczodrze  
obdarza  Was  
i  Wasze  Rodziny  łaskami  zdrowia,  wzajemnej  życzliwości,  oraz 
pomyślności w realizacji Waszych zamierzeń i planów.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Białobrzegi

Franciszek Masłoń 

Biuletyn Informacyjny redaguje: Wójt Gminy Białobrzegi 
Współpraca: Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
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