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Dzięki reformie ustrojowej i dzia-
łalności samorządów w minionym 
dwudziestoleciu zmieniła się cała 
Polska. Wielu ludzi ma świadomość 
tego, że środki przekazywane do bu-
dżetu państwa w formie podat-
ków trafiają do samorządów i każdy  
z nas ma wpływ na to, w jakim oto-
czeniu żyjemy. Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy jako miejsce zamieszkania po-
dawali w dokumentach podatkowych 
gminę Stare Babice, wówczas może-
my dopomóc w dalszym rozwoju na-
szej najbliższej okolicy. 

Tegoroczny budżet zaplanowano z 
niewielką nadwyżką po stronie docho-
dów. Czy to oznacza, że kryzys świato-
wy ominął Ziemię Babicką? 

O najważniejszych aspektach budże-
tu przyjętego na 2012 rok mówi Wójt 
Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek.

Pozytywne różnice pomiędzy 
budżetami

Analizując budżet na rok 2012, przyjęty 
w grudniu ubiegłego roku przez Radę Gminy, 
dostrzeżemy pozytywną różnicę na tle budże-
tów z ostatnich kilku lat. Wystarczy skupić się 
na porównaniu kwot dochodów i wydatków 
aktualnych i tych z 2011 roku.

Po stronie dochodów w ubiegłorocznym 
budżecie zaplanowano ponad 58,3 mln zł, 
a w tegorocznym ponad 66,9 mln zł. Po stro-
nie wydatków: w ubiegłym roku: ponad 59,3 
mln zł (z deficytem w wys. 728 tys. 728 zł). 
Natomiast na rok bieżący wydatki zaplanowa-
no na kwotę ponad 64,4 mln zł (z nadwyżką 
budżetową w kwocie ponad 2,5 mln zł). Za-
planowane dochody przewyższą znacznie wy-
datki bieżące, czego nie było w budżecie z ze-
szłego roku.

Ten budżet pozwala 
optymistycznie patrzeć 
w przyszłość…

Co roku staramy się Mieszkańcom babickiej gminy przybli-
żać zagadnienia budżetowe. Wiele osób interesuje się tym, na 
co wydaje się publiczne pieniądze. Obserwując przemiany za-
chodzące w najbliższej okolicy, zastanawiają się, jakie inwe-
stycje będą realizowane w bieżącym roku?

Porównując powyższe kwoty, możemy 
mówić o dobrej tendencji rozwojowej, któ-
ra pozwala optymistycznie patrzeć w przy-
szłość. Pozytywny trend świadczy o tym, że za-
czynamy wychodzić z kryzysu. Oczywiście bu-
dżet uchwalony został w planowanym termi-
nie, pod koniec roku 2011. Teraz, u progu no-
wego roku, już zostaliśmy zaskoczeni wysoki-
mi podwyżkami cen paliw i powszechnie mówi 
się o przewidywanym wzroście cen. Sytuacja 
gospodarcza gminy i jej mieszkańców w du-
żej mierze zależy od relacji złotówki do euro 
i ogólnej sytuacji gospodarki europejskiej.

Nadwyżka budżetowa – 
pierwszy raz od paru lat…
Główną pozycją, która miała wpływ 

na wzrost dochodów gminy, był ostatnio 
udział w podatku dochodowym, z tzw. PIT-
-u. Wpływ z tego tytułu był zaplanowany 
w ubiegłorocznym budżecie na kwotę 26 mln 
791 tys. zł. Okazało się jednak, że będzie to 
około 500 tys. zł więcej, ponieważ w wykazie 
wpływów z podatku PIT – 9 stycznia br. – już 
odnotowano wpływ 27 mln 223 tys. 257 zł.  
Nadwyżka z tego tytułu zostanie przezna-
czona na pokrycie spłaty rat kredytów inwe-
stycyjnych, zaciągniętych w poprzednich la-
tach, które związane były m.in. z przebudo-
wą i remontem dachu w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach, budową Ośrodka 
Zdrowia w Starych Babicach i Przedszkola  
w Bliznem Jasińskiego.

Każdy z nas może być 
lokalnym patriotą!

Samorząd od lat prowadzi akcję informa-
cyjną, przekonując nowych mieszkańców gmi-
ny do zameldowania się na tym terenie. Oka-
zało się bowiem, że kilka tysięcy osób miesz-

ka w gminie, mając meldunek warszawski lub 
inny, a co za tym idzie, środki z ich podatków 
trafiają w zupełnie inne rejony kraju. Tymcza-
sem osoby te wraz z rodzinami korzystają ze 
wszystkich gminnych udogodnień – z oświaty, 
kanalizacji, komunikacji, dróg itd.

Zmiana tego nastawienia zaczęła już przy-
nosić wymierne efekty i za to, jako Wójt Gmi-
ny Stare Babice, serdecznie wszystkim dzięku-
ję. Zameldowanie się na terenie gminy lub zło-
żenie odpowiednich formularzy podatkowych 
jest przejawem lokalnego patriotyzmu. Proszę 
jednocześnie następne osoby o dokonanie for-
malności dotyczących meldunku lub zaznacze-
nia w dokumentach podatkowych jako miejsca 
zamieszkania – naszej gminy. Dla wszystkich 
osób, które dopełnią tej formalności mamy 
konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, którego 
rozstrzygnięcie odbywa się co roku 15 sierpnia 
podczas festynu w Zielonkach.

Inwestycje gminne to 
również wskaźnik naszego 

rozwoju

Gospodarka wodno-
kanalizacyjna

Już pewien czas temu rozpoczęliśmy reali-
zację olbrzymiego zadania inwestycyjnego, ja-
kim jest „Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie Stare Babice”. Ponieważ 
„Gazeta Babicka” cyklicznie informuje Czytelni-
ków o postępach prac w tym zakresie, nie będę 
omawiać szerzej tego projektu. Wspomnę je-
dynie, że inwestycja ta realizowana jest przy 
pomocy środków finansowych pozyskanych 
przez nas z Funduszu Spójności w wysokości 
ponad 128 mln zł. Trzeba przyznać, że pierw-
sze środki z tej puli pojawiły się dopiero w po-
łowie 2011 r. Długotrwała z założenia proce-
dura opóźniła się jeszcze bardziej z przyczyn 
zupełnie od nas niezależnych. Byliśmy już go-
towi na wykorzystanie tych środków w 2010 r.

Środki finansowe pomogą nam w tym 
roku skutecznie przyspieszyć inwestycję. Je-
steśmy do tego zmuszeni, ponieważ takie są 
zapisy w przyjętych wcześniej programach re-
alizacji projektu, który będzie rozliczany przez 
Unię Europejską. Mimo że opóźniło się przeka-
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zanie środków finansowych, czas realizacji in-
westycji nie został zmieniony. Wszystkie prace 
muszą zostać zakończone do połowy 2014 r. 
Mamy zatem 2,5 roku na skanalizowanie po-
łowy gminy. Szybkość prac zwiększy się obec-
nie wielokrotnie w stosunku do tych wykony-
wanych w latach ubiegłych.

Wiele przetargów dotyczących wykonaw-
ców już jest rozstrzygniętych, inne są w trakcie 
zaawansowanej procedury. Zważywszy na to, 
możemy śmiało stwierdzić, że mimo kryzysu 
na terenie naszej gminy liczba inwestycji wzro-
śnie. Przypomnę, że dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej projektu wynosi 128 mln zł, a nasz 
udział własny w tym przedsięwzięciu – ponad 
40 mln zł. Już wydaliśmy na ten cel ok. 30 mln 
zł. Pozostałą część udziału własnego wydamy 
w ciągu następnych lat realizacji projektu.

Drugim priorytetem jest 
odwodnienie terenów

Jednym z największych problemów, z jaki-
mi borykaliśmy się w ostatnim czasie, są pod-
topienia niektórych terenów gminy, wynikające 
z obfitych opadów deszczu. Dlatego też sku-
piamy się w tym roku na budowie kilku obiek-
tów i urządzeń mających zdecydowanie po-
prawić sytuację w tym zakresie. Wybudujemy 
m.in. główny rów odwodnieniowy, prowadzą-
cy na północ od Babic – w kierunku Kwiryno-
wa i Janowa, o długości ok. 1,5 km, który od-
prowadzi wodę w kierunku Puszczy Kampino-
skiej. Projekt dotyczący tej inwestycji rozpoczę-
to jeszcze w ubiegłym roku, planujemy wyko-
nanie jej w roku 2012, w budżecie przeznaczo-
no na ten cel 600 tys. zł.

Inwestycje w zakresie odwodnień będzie-
my wykonywać także w Bliznem i Latchorzewie 
– aktualnie opracowywany jest projekt doty-
czący rozwiązania problemu podtopień w uli-
cach: Kościuszki, Łaszczyńskiego, Topolowej 
i Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Planujemy również wspierać moderniza-
cję Kanału Ożarowskiego. Być może uda się 
tam zastosować podobne rozwiązanie, jakie 
istnieje na Kanale „Łasica”. Tam dzięki syste-
mowi pomp i śluz można regulować poziom 
wody w rowie i innych ciekach do niego do-
pływających. Ponadto planujemy budowę sze-
regu zbiorników retencyjnych i różnych urzą-
dzeń poprawiających bilans wodny i zapobie-
gających podtopieniom. W tej sprawie już  pro-
wadzimy konsultacje z hydrologami.

W podobnym zakresie tematycznym od lat 
działa na naszym terenie spółka wodna, któ-
ra otrzymuje od gminy dofinansowanie w wys. 
ok. 150 tys. zł rocznie. Apelujemy jednak do 
wszystkich członków spółki o terminowe pła-
cenie składek. Dzięki tym środkom można 
przeprowadzić wiele koniecznych prac!

Drogi – co roku nowa 
inwestycja…

Obserwując tereny naszej gminy, z łatwo-
ścią zauważymy, że co roku oddawane są do 
użytku nowe odcinki dróg – we wszystkich ka-

tegoriach: gminne, powiatowe i wojewódzkie. 
Od dłuższego czasu domagaliśmy się remontu 
ul. Sikorskiego (drogi wojewódzkiej) i wreszcie 
inwestycja ta, za blisko 10 mln zł, dobiega koń-
ca. Wkład gminy jest tu znaczący. Pomagaliśmy 
zarówno w sferze projektowej, jak i materialnej 
– gmina przekazała grunt pod ciągi pieszo-ro-
werowe i poszerzenie drogi, o łącznej wartości 
ponad 1 mln zł. W Klaudynie powstało rondo, 
a dodatkowo planowany jest jeszcze remont ul. 
Ekologicznej. W tym roku w planach jest także 
wyremontowanie i przebudowa kolejnej drogi 
wojewódzkiej – ul. Sobieskiego, wzdłuż niej po-
wstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Generalnie muszę stwierdzić, że stan dróg 
gminnych ulegnie zdecydowanej poprawie po 
zakończeniu wszystkich prac związanych z bu-
dową kanalizacji. Wówczas wiele z nich otrzy-
ma utwardzoną nawierzchnię z destruktu bi-
tumicznego. 

Odrolnienia – temat zawsze 
aktualny

Przez lata tereny rolnicze naszej gminy 
przekształcają się stopniowo w tereny miesz-
kaniowe. Wiele osób poprawia w ten sposób 
swój status materialny, wiadomo przecież, że 
cena działek budowlanych jest znacznie wyż-
sza od gruntów rolnych. Jednak trzeba wie-
dzieć, że odralnianie gruntów jest procesem 
bardzo kosztownym dla gminy. W ostatnich la-
tach zmieniły się zasady naliczania opłat adia-
cenckich i zasady naliczania odszkodowań za 
grunty przejęte na cele publiczne. W związku 
z tym mamy bardzo dużo zobowiązań finanso-
wych, w naszej ocenie niesprawiedliwych, do-
tyczących jeszcze starych planów zagospoda-
rowania przestrzennego.

Aby powyższych problemów uniknąć 
w przyszłości, a jednocześnie wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, dotyczącym 
przekształcenia statusu gruntów, planujemy 
zmienić podejście do tego zagadnienia. Naj-
pierw będą uchwalane plany zagospodarowa-
nia przestrzennego dla dróg, na danym obsza-
rze tereny będą wykupowane po miarkowa-
nych cenach gruntu rolnego lub przejmowane 
jako darowizny i dopiero wówczas przystąpi-
my do faktycznego odrolnienia całego obsza-
ru. Jedynie w tym przypadku gmina nie po-
padnie w pułapkę wielomilionowych odszko-
dowań rzędu 4-5 mln zł rocznie za drogi. Do-
tychczasowa praktyka wypłacania odszkodo-
wań po cenach gruntów budowlanych hamu-
je skutecznie proces odrolnień. Skąd bowiem 
samorząd ma pozyskiwać na ten cel tak duże 
środki finansowe?

Staramy się stwarzać jak 
najlepsze warunki do życia…

Gmina od lat realizuje spójną koncepcję 
rozwoju wszystkich terenów, potwierdzoną 
planami zagospodarowania przestrzennego 
i przyjętymi standardami harmonijnego, zrów-
noważonego działania. Oprócz inwestycji prio-
rytetowych, jakimi są: kanalizacja, odwodnie-

nia, drogi, realizuje się też zadania związane 
z potrzebami mieszkańców w zakresie sportu 
i rekreacji, a także dotyczące estetyki terenów 
gminy.

Pewien czas temu zakupiono m.in. działkę 
pod tereny sportowe w Wojcieszynie, na tyłach 
Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach powstaje 
park o powierzchni ok. 1 ha i ciąg pieszo-rowe-
rowy, który będzie prowadził od ul. Mjr. Henry-
ka Dobrzańskiego „Hubala” do Szkoły Podsta-
wowej w Starych Babicach. W okolicy powsta-
ną także kolejne place zabaw dla dzieci i tere-
ny rekreacyjne. 

Dla wygody mieszkańców uruchomiono 
z początkiem tego roku, wspólnie z Powiatem 
i innymi gminami, linię autobusową L-7, która 
połączyła bezpośrednio 4 gminy naszego po-
wiatu: Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Iza-
belin i Łomianki.

W bieżącym roku realizowany będzie tak-
że program „e-usług” polegający na szerokiej 
informatyzacji Urzędu Gminy i zapewnieniu 
mieszkańcom możliwości korzystania z usług 
elektronicznych w celu realizacji wielu spraw. 
To nowoczesne rozwiązanie wdrażane będzie 
przy pomocy środków z Unii Europejskiej – po-
zyskano na ten cel 900 tys. zł.

Wymienione działania są tylko przykładami 
starań gminnego samorządu o to, aby wszyst-
kim dobrze się żyło na tym terenie. Warto za-
uważyć jednak, że po zakończeniu projektu do-
tyczącego budowy kanalizacji na terenie całej 
gminy wejdziemy w nową fazę rozwoju naszej 
Babickiej Ojczyzny. Wtedy już nie będzie na na-
szym terenie zapóźnień cywilizacyjnych w za-
kresie infrastruktury technicznej. Nowo odral-
niane tereny będą mogły, tuż po uchwaleniu 
planu zagospodarowania przestrzennego, zo-
stać wyposażone we wszystkie media. Po 2014 
roku osoby inwestujące na tym terenie otrzyma-
ją od razu pełną infrastrukturę techniczną. Bę-
dziemy wówczas jedną z pierwszych gmin rolni-
czych na Mazowszu z pełnymi warunkami miej-
skimi. Nastąpi zdecydowana i skokowa popra-
wa jakości życia na całym terenie gminy.

Przed nami trudny okres, ale 
z dobrą perspektywą…

W codziennej pracy naszego samorzą-
du nie brakuje licznych problemów. Oto na 
przykład Zakład Energetyczny, który dziś na-
zywa się Polską Grupą Energetyczną „Warsza-
wa Dystrybucja” zażądał od nas odpłatności za 
to, że gminne lampy oświetleniowe umiesz-
czone są na słupach należących do energetyki. 
Dziś nikt już nie pamięta, że gmina świadczy-
ła różnorodną pomoc Zakładowi Energetycz-
nemu, w myśl dobrej współpracy, przekazali-
śmy m.in. hektar gruntów pod potrzeby Rejo-
nowego Punktu Zasilania w Starych Babicach. 
Od gminy próbuje się wyegzekwować dodat-
kową odpłatność w wysokości 54 tys. zł mie-
sięcznie (648 tys. zł rocznie). Ponieważ zagad-
nienie to dotyczy wielu samorządów, mam na-
dzieję, że przy zachowaniu jedności opłaty te 
nie będą egzekwowane.

ciąg dalszy  na str. 23
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 
art.216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 
art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy 
w Starych Babicach uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 66 974 897,00 zł,  
z tego: 

1) bieżące w kwocie 61 694 897,00 zł, 
2)  majątkowe w kwocie 5 280 000,00 zł, zgodnie z załączoną 

do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 64 405 374,00 zł, 

z tego: 
1) bieżące w kwocie 57 037 484,00 zł, 
2)  majątkowe w kwocie 7 367 890,00 zł, zgodnie z załączoną 

do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 2 569 523,00 zł z prze-
znaczeniem na: 

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2 569 523,00 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 432 477,00 zł, 

z następujących tytułów; 
1) wolne środki w kwocie 1 432 477,00 zł. 
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 002 000,00 zł,  

z następujących tytułów; 
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4 002 000,00 zł. 
4. Ustala się limity zobowiązań: 
1)  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu 

w kwocie 1 000 000,00 zł, 
2)  na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach bu-

dżetu określonych w § 2 ust. 3 pkt 1. 
5. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do zaciągnięcia 

zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami 
z ust. 4 pkt 1 uchwały. 

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 470 000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 330 000,00 zł,  

z czego: 
1) na zadania inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł, 
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzyso-

wego w wysokości 180 000,00 zł. 

§ 4.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody 
i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z za-
łączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 

§ 5. 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom na-
leżącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narko-
manii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do dokonywania 
zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdzia-
łami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od 
nich naliczanych. 

§ 8.

W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się 
Wójta do: 

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 
2 ust. 4 niniejszej uchwały. 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bu-
dżetu gminy. 

§ 9. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i pod-
lega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Kuncewicz

U C H W A Ł A  NR  XIII/111/11  RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Budżet Gminy Stare Babice na rok 2012

UCHWAŁA BUDŻETOWA



5GAZETA BABICKA nr 1 (182)

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

DOCHODY BUDŻETU

DOCHODY

Dział Rozdział 
§ Nazwa Plan

600 Transport i łączność 325 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 325 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 325 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 178 103
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 634 903
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego  
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 200
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 260 000
Pozostałe odsetki 51 000
Wpływy z różnych dochodów 12 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 898 103

DOCHODY MAJĄTKOWE 5 280 000

750 Administracja publiczna 95 878

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego  
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000
Wpływy z usług 300
Wpływy z różnych dochodów 1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 59 033
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 45

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 95 878

w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 59 033

w tym: 

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 59 033

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 690
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 690

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 690

w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 690

w tym: 

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 690

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 300
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150 000
Pozostałe odsetki 200
Wpływy z różnych dochodów 100

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 150 300
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DOCHODY BUDŻETU

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

 oraz wydatki związane z ich poborem 45 474 029
Podatek dochodowy od osób fizycznych 30 156 074
Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000
Podatek od nieruchomości 6 985 878
Podatek rolny 356 900
Podatek leśny 33 964
Podatek od środków transportowych 275 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 58 000
Podatek od spadków i darowizn 180 000
Wpływy z opłaty skarbowej 90 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 295 713
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 096 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 545 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21 500
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 180 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 45 474 029

w tym: 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 295 713

758 Różne rozliczenia 10 171 854
Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 171 854

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 10 171 854

801 Oświata i wychowanie 2 087 256
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego  
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 100
Wpływy z usług 1 363 500
Pozostałe odsetki 8 350
Wpływy z różnych dochodów 2 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego 688 306

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 087 256

w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 688 306

w tym: 

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST 688 306

852 Pomoc społeczna 2 379 787
Wpływy z usług 53
Pozostałe odsetki 1 600
Wpływy z różnych dochodów 2 067
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 182 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 182 100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 11 667

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 379 787

w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 364 400

w tym: 

Dotacje celowe na zadania własne gmin  182 100

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 182 300

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000
Wpływy z różnych opłat 110 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 110 000

RAZEM DOCHODY 66 974 897
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Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział Rozdział 
§ Nazwa Plan

WYDATKI BUDŻETU

DOCHODY wg grup paragrafów

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 61 694 897

w tym: 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 295 713

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 3 114 429

w tym: 

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST 688 306

Dotacje celowe na zadania własne gmin  182 100

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 244 023
DOCHODY MAJĄTKOWE 5 280 000

RAZEM DOCHODY 66 974 897

010 Rolnictwo i łowiectwo 157 138

01008 Melioracje wodne 150 000

Wydatki bieżące 150 000

w tym: 

Dotacje i subwencje 150 000

w tym: 

dotacje celowe  150 000

01030 Izby rolnicze 7 138

Wydatki bieżące 7 138

w tym: 

Dotacje i subwencje 7 138

w tym: 

dotacje podmiotowe 7 138

150 Przetwórstwo przemysłowe 4 440

15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 440

Wydatki majątkowe 4 440

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 440

dotacje celowe 4 440

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000 000

40002 Dostarczanie wody 1 000 000

Wydatki bieżące 1 000 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 000 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 000 000



8 GAZETA BABICKA nr 1 (182)

WYDATKI BUDŻETU

600 Transport i łączność 8 766 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 3 365 000

Wydatki bieżące 3 365 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 565 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 565 000

Dotacje i subwencje 2 800 000

w tym: 

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 2 800 000

60016 Drogi publiczne gminne 4 451 000

Wydatki bieżące 3 000 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 000 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 000 000

Wydatki majątkowe 1 451 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 451 000

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna  950 000

Wydatki majątkowe 950 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 950 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 964 100

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 504 500

Wydatki bieżące 224 500

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 224 500

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 224 500

Wydatki majątkowe 280 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 450 000

Wydatki bieżące 3 550 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 550 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 550 000

Wydatki majątkowe 2 900 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 900 000

70095 Pozostała działalność 9 600

Wydatki bieżące 9 600

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 9 600

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 600
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WYDATKI BUDŻETU

710 Działalność usługowa 568 748

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 219 748

Wydatki bieżące 219 748

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 219 748

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 213 400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 348

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 324 000

Wydatki bieżące 324 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 324 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 314 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000

71035 Cmentarze 25 000

Wydatki bieżące 25 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 25 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000

750 Administracja publiczna 7 357 771

75011 Urzędy wojewódzkie 59 033

Wydatki bieżące 59 033

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 59 033

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 900

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 133

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 261 000

Wydatki bieżące 261 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 50 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 45 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 211 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 704 958

Wydatki bieżące 6 689 958

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 6 639 258

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 086 297

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 552 961

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 50 700

Wydatki majątkowe 15 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000
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WYDATKI BUDŻETU

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 332 780

Wydatki bieżące 332 780

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 302 780

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 264 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 780

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 30 000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 690

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 690

Wydatki bieżące 2 690

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 2 690

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 690

752 Obrona narodowa 1 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000

Wydatki bieżące 1 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 000

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 190 342

75404 Komendy wojewódzkie Policji 60 000

Wydatki bieżące 60 000

w tym: 

Dotacje i subwencje 60 000

w tym: 

dotacje celowe  60 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 299 500

Wydatki bieżące 299 500

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 219 500

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 203 300

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 200

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 80 000

75414 Obrona cywilna 800

Wydatki bieżące 800

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 800

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 300

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500
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WYDATKI BUDŻETU

75416 Straż gminna (miejska) 809 242

Wydatki bieżące 809 242

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 807 242

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 194 333

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612 909

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 000

75495 Pozostała działalność 20 800

Wydatki bieżące 20 800

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 20 800

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 800

757 Obsługa długu publicznego 1 650 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 650 000

Wydatki bieżące 1 650 000

w tym: 

obsługa długu  1 650 000

758 Różne rozliczenia 2 462 958

75818 Rezerwy ogólne i celowe 800 000

Wydatki bieżące 650 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 650 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 650 000

Wydatki majątkowe 150 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 662 958

Wydatki bieżące 1 662 958

w tym: 

Dotacje i subwencje 1 662 958

w tym: 

wpłata JST do budżetu państwa 1 662 958

801 Oświata i wychowanie 21 193 666

80101 Szkoły podstawowe 8 307 887

Wydatki bieżące 7 857 887

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 7 482 722

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 220 900

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 261 822

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 375 165

Wydatki majątkowe 450 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 000
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WYDATKI BUDŻETU

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 159 045

Wydatki bieżące 159 045

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 144 759

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 720

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 039

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14 286

80104 Przedszkola 6 557 192

Wydatki bieżące 6 557 192

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 011 962

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 660 083

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 351 879

Dotacje i subwencje 3 418 864

w tym: 

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 723 000

dotacje podmiotowe 2 695 864

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 126 366

80110 Gimnazja 3 368 672

Wydatki bieżące 3 368 672

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 203 672

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 518 973

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 684 699

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 165 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 694 275

Wydatki bieżące 694 275

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 694 275

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 609 348

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 927

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 424 423

Wydatki bieżące 424 423

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 421 923

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 38 724

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 383 199

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 500

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 816

Wydatki bieżące 74 816

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 74 816

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 74 816
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WYDATKI BUDŻETU

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 465 164

Wydatki bieżące 1 440 164

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 437 184

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 770 603

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 666 581

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 980

Wydatki majątkowe 25 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000

80195 Pozostała działalność 142 192

Wydatki bieżące 26 742

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 26 742

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 23 800

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 942

Wydatki majątkowe 115 450

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 450

851 Ochrona zdrowia 310 163

85149 Programy polityki zdrowotnej 14 450

Wydatki bieżące 14 450

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 14 450

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 450

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000

85153 Zwalczanie narkomanii 24 000

Wydatki bieżące 24 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 24 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 800

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 271 713

Wydatki bieżące 271 713

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 271 713

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 147 213

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 500
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852 Pomoc społeczna 3 407 955

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 165 000

Wydatki bieżące 2 165 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 98 182

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 15 300

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 882

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 066 818

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  
 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 220

Wydatki bieżące 12 220

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 12 220

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 220

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 000

Wydatki bieżące 200 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 120 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 120 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 80 000

85216 Zasiłki stałe 88 800

Wydatki bieżące 88 800

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 88 800

85219 Ośrodki pomocy społecznej 762 223

Wydatki bieżące 762 223

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 760 223

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 115 773

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 644 450

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 300

Wydatki bieżące 12 300

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 12 300

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 300

85295 Pozostała działalność 167 412

Wydatki bieżące 167 412

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 49 412

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 29 200
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Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 212

Dotacje i subwencje 55 000

w tym: 

dotacje celowe  55 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 63 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 660 114

85401 Świetlice szkolne 539 576

Wydatki bieżące 539 576

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 502 873

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 33 940

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 468 933

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 36 703

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  21 058

Wydatki bieżące 21 058

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 21 058

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 900

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 158

85415 Pomoc materialna dla uczniów 99 480

Wydatki bieżące 99 480

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 99 480

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 057 808

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 500 000

Wydatki bieżące 3 500 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 500 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 500 000

90002 Gospodarka odpadami 70 000

Wydatki bieżące 70 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 70 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 70 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 308 808

Wydatki bieżące 308 808

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 308 808

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 290 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 808
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90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 51 000

Wydatki bieżące 51 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 51 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 51 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 902 000

Wydatki bieżące 1 501 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 501 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 501 000

Wydatki majątkowe 401 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 401 000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110 000

Wydatki bieżące 110 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 110 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 110 000

90095 Pozostała działalność 116 000

Wydatki bieżące 100 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 100 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 100 000

Wydatki majątkowe 16 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 027 302

92116 Biblioteki 292 300

Wydatki bieżące 292 300

w tym: 

Dotacje i subwencje 292 300

w tym: 

dotacje podmiotowe 292 300

92195 Pozostała działalność 735 002

Wydatki bieżące 505 002

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 373 502

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 345 302

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 200

Dotacje i subwencje 131 500

w tym: 

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 16 500

dotacje celowe  115 000

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 900



17GAZETA BABICKA nr 1 (182)

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki majątkowe 230 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000

926 Kultura fizyczna 1 623 179

92601 Obiekty sportowe 1 083 685

Wydatki bieżące 1 083 685

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 083 685

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 476 658

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607 027

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 159 494

Wydatki bieżące 159 494

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 39 494

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 494

Dotacje i subwencje 120 000

w tym: 

dotacje celowe  120 000

92695 Pozostała działalność 380 000

Wydatki majątkowe 380 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 380 000

RAZEM WYDATKI 64 405 374

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące 57 037 484

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 43 192 926

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 289 947

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 902 979

Dotacje i subwencje 8 697 760

w tym: 

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 3 539 500

dotacje podmiotowe 2 995 302

dotacje celowe  500 000

wpłata JST do budżetu państwa 1 662 958

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 496 798

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 900

obsługa długu  1 650 000

Wydatki majątkowe 7 367 890

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 367 890

dotacje celowe 4 440

RAZEM WYDATKI 64 405 374
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PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Dział Rozdział Nazwa Plan

Zadanie 

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011 r.

 Budżet na rok 2012

zadania własne 7 367 890,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 4 440,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 440,00

RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 4 440,00

600 Transport i łączność 2 401 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 451 000,00

RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn 100 000,00

RI-011 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice 28 000,00

RI-016 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ekologicznej 250 000,00

RI-037 Budowa odwodnienia dróg gminnych (ul. Pogodna, Zaciszna, Gwiaździsta) 300 000,00

RI-038 Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn. 600 000,00

RI-039 Projekt odwodnienia/kanalizacji deszczowej ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od ul. Na Skraju do ul. Prusa. 65 000,00

RI-040 Budowa peronu przystankowego na ul. Trakt Królewski 8 000,00

RI-044 Budowa rurociągu odwadniającego w Latchorzewie. 50 000,00

RI-045 Odwodnienie wsi Wojcieszyn. 50 000,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna  950 000,00

125-DEG Rozwój dostępu do e - usług publicznych w Gminie Stare Babice 900 000,00

38a-DEG Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 50 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 180 000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 280 000,00

RI-013 Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21 80 000,00

RI-041 Przebudowa/remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Kopernika 10 w Bliznem Jasińskiego (projekt + wykonanie) 200 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 900 000,00

53a-RGiGN Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne 2 900 000,00

750 Administracja publiczna 15 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00

SK-001 Zakup kserokopiarek 15 000,00

758 Różne rozliczenia 150 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00

39 Rezerwa inwestycyjna 150 000,00
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801 Oświata i wychowanie 590 450,00

80101 Szkoły podstawowe 450 000,00

RI-008 Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 200 000,00

RI-017 Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 100 000,00

RI-018 Przebudowa opaski przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym 20 000,00

RI-019 Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach 80 000,00

RI-020 Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach 50 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 25 000,00

3ZSPBO-001 Zakup pieca konwekcyjno - parowego. 25 000,00

80195 Pozostała działalność 115 450,00

RI-024 Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach 115 450,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 417 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 401 000,00

RI-010 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki 80 000,00

RI-025 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Górki i Wiśniowa w Koczargach Starych. 136 000,00

RI-026 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowa we wsi Kwirynów. 25 000,00

RI-027 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stanisławów. 53 000,00

RI-028 Wykonanie projektu wraz z przebudową istniejącego słupa SN w drodze ul. Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn. 38 000,00

RI-029 Budowa oświetlenia ulicznego w ul Kasztanowej we wsi Kwirynów. 8 000,00

RI-030 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn. 10 000,00

RI-031 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Klaudyn. 10 000,00

RI-032 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice. 8 000,00

RI-033 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Klaudyn. 8 000,00

RI-034 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków. 8 000,00

RI-035 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna. 8 000,00

RI-036 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa. 9 000,00

90095 Pozostała działalność 16 000,00

RI-043 Urządzenie terenu wokół stawu przy ul. Warszawskiej/Szeligowskiej w Latchorzewie. 16 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 230 000,00

92195 Pozostała działalność 230 000,00

RI-015 Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i Blizne 
Jasińskiego 200 000,00

RI-023 Zagospodarowanie polany w Lipkowie 30 000,00

926 Kultura fizyczna 380 000,00

92695 Pozostała działalność 380 000,00

RI-021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Ciećwierza 20 000,00

RI-022 Wykonanie boiska w Wojcieszynie 60 000,00

RI-042 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn. 300 000,00
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Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6

OGÓŁEM 2 244 023 2 244 023
750 Administracja publiczna 59 033 59 033

75011 Urzędy wojewódzkie 59 033 59 033
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami

59 033

75011 Urzędy wojewódzkie 59 033
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

59 033

1 900
57 133

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

2 690 2690

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 690
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami

2 690

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 690
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 690

2 690
852 Pomoc społeczna 2 182 300 2 182 300

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 165 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami

2 165 000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 165 000

w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 165 000

15 300
82 882

2 066 818
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami

5 000

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 000

w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000

5 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 300

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami

12 300

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 300
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym: 
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

12 300

12 300
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Treść
Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6

Jednostka sektora 
finansów publicznych

Nazwa jednostki
     

010 01030 Mazowiecka Izba Rolnicza 7 138    
150 15011 Województwo Mazowieckie     4 440
754 75404 Komendy wojewódzkie policji     60 000
921 92116 Gminna Biblioteka 292 300    

Jednostki nienależące 
do sektora finansów 

publicznych
Nazwa jednostki

     

010 01008 Spółki Wodne     150 000
801 80104 Niepubliczne Przedszkole IRENA SOBKOWICZ 146 584    
801 80104 Niepubliczne Przedszkole KRASNAL 509 856    
801 80104 Niepubliczne Przedszkole SŁONECZNY DOMEK 159 330    
801 80104 Niepubliczne Przedszkole JEŻYK 477 990    
801 80104 Niepubliczne Przedszkole TĘCZA 477 990    
801 80104 Niepubliczne Przedszkole WESOŁY BRZDĄC 223 062    
801 80104 Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OŁÓWEK 701 052    
852 85295 Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom – integracja społeczna     55 000
921 92195 Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy 

Stare Babice
    115 000

926 92605 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 
stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych

    120 000

Ogółem 2 995 302   504 440

Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody Wydatki
z tytułu zezwoleń 

na sprzedaż 
alkoholu

Dział Plan Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Dział Rozdział Plan

756 295 713,00 851 85154 271 713,00

Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii

Dział Rozdział Plan

851 85153 24 000,00
Ogółem 295 713,00 295 713,00

Biblioteka Publiczna w Starych Babicach od wielu lat działa w budynku Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40. Dysponuje dziś 20 tysiącami 
680 woluminami i co roku kupuje nowości wydawnicze. Warto korzystać z tych 
pokaźnych księgozbiorów i poszerzać swoją wiedzę.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w następujących  
godzinach: pn.-wt.:10:00-18:00, śr.-pt.:10:00-17:00.

Kierownik Biblioteki – Pani Janina Maciaszek przypomina o terminowym zwro-
cie wypożyczonych książek. Prosi również o uaktualnienie danych osobowych  
w celu wydania Czytelnikom kart elektronicznych.

Biblioteka poszukuje źródeł swojej własnej historii. Jeśli ktoś z Państwa ma 
dawne fotografie, pokazujące siedziby Biblioteki Publicznej w: Bliznem, w Babi-
cach w OSP, przy Rynku lub w innych miejscach na terenie naszej gminy, prosimy  
o wypożyczenie tych zdjęć Bibliotece. Pomocne będą również wszystkie informacje 
na temat dawnych siedzib i pracujących tam osób.

                                        mł.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza!
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INFORMACJE

Stare Babice, dnia 03.01.2012 r.

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że  nieruchomość stanowiąca własność Gminy  została 
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym  oraz najmu na okres 10 lat  
w drodze przetargu,  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

Opis i położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie działki 
wg ewidencji 

gruntów

Powierzchnia działki 
w  m. kw.

Wartość 
nieruchomości

Przeznaczenie  
w planie zagosp. 
przestrzennego

1)  Mariew
Działka
zabudowana

WA1P/00089551/1      218/7  

  

 1098 244854 zł Zabudowa  
zagrodowo-

mieszkaniowa

Nieruchomość przeznaczona do najmu

Opis i położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie działki 
wg ewidencji 

gruntów

Powierzchnia działki 
w  m. kw.

Wysokość  
czynszu

Przeznaczenie  
w planie zagosp. 
przestrzennego.

Zielonki Parcele WA1P/00050934/8  Działki 287/2 587 2000 zł netto  usługi

Po raz kolejny apelujemy do Miesz-
kańców gminy Stare Babice, którzy są za-
meldowani na innym terenie, o dokonanie 
drobnej formalności związanej z wypełnia-
niem formularzy podatkowych. Niech środ-
ki z Państwa podatków trafiają do miej-
sca, gdzie rzeczywiście mieszkacie. Dzię-
ki nim babicka gmina stale pięknieje, a sa-
morząd może realizować inwestycje, które 
służą wszystkim mieszkańcom tego rejonu. 
Aby Państwa podatki trafiały do gminy Sta-
re Babice, można wybrać dwa rozwiązania: 
zameldować się na terenie gminy lub, bez 
potrzeby zmiany meldunku, wskazać w od-
powiednim formularzu miejsce zamieszka-
nia w gminie Stare Babice.

Aby osoby niezameldowane mogły roz-
liczyć swój podatek dochodowy za 2011 r. 
w gminie Stare Babice, wystarczy wypełnić 

formularz NIP-3 (dla osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej) 
lub EDG-1 (dla osób prowadzących działal-
ność gospodarczą).

W formularzu NIP-3 wpisujemy w po-
zycji B4 miejsce zamieszkania – gminę Sta-
re Babice. Wypełniony formularz dostar-
czamy do urzędu skarbowego właściwego 
dla miejsca zamieszkania (dla naszej gmi-
ny jest to Urząd Skarbowy Warszawa-Bie-
lany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warsza-
wa) lub wysyłamy razem z roczną deklara-
cją podatkową. Złożenie formularza NIP-3 
jest zwolnione z opłaty skarbowej, a moż-
na go pobrać ze strony Ministerstwa Finan-
sów: www.mf.gov.pl (zakładka podatki).

W formularzu EDG-1 (wniosek o wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej) 
w pozycji „08” wpisujemy miejsce zamiesz-

kania w naszej gminie. Wypełniony wnio-
sek prosimy złożyć do Referatu Ewidencji 
Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy 
Stare Babice, ul. Rynek 32. Wniosek może 
być również złożony przy pomocy genera-
tora formularzy, który znajdziecie Państwo 
na stronie gminy: www.stare-babice.waw.pl

Na stronie tej znajdują się także szcze-
gółowe informacje na ten temat i wzory 
formularzy.

Wszystkie osoby, które dokonają po-
wyższych formalności, mogą wziąć udział 
w konkursie z nagrodami „PITu-PITu”. Nale-
ży w tym celu dodatkowo wypełnić formu-
larz konkursowy. Informacje na ten temat 
znajdziecie Państwo na stronach interneto-
wych gminy i w Wydziale Promocji i Roz-
woju Gminy.

Rozlicz się dla babickiej gminy 
i weź udział w konkursie!
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BUDŻET

Do upiększenia naszej gminy przy-
czynili się:

  Franciszek Teterycz – Hurtownia 
Obuwia „GRAHA”

  Beata i Dariusz Nalepa – „Mama  
i Tata”

  Krystyna Zając
  Bożena Osiecka – Prywatny Dom 

Opieki „Patrycja”
  Spółdzielnia Handlowo-Usługowa
  Stanisław Szura – „Instalator” 
  Irena Gmochowska – Biuro 

Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „RANCZO”

  Krzysztof Żebrowski „Auto Babice”
  Elżbieta i Waldemar Kuźniccy  

– „Dom Pogrzebowy Babice”
  Wiesława Nowak – „Sklep Plus”
  Janusz i Genowefa Ostrowscy  

– Firma Handlowa „BOMM”
  Benjana Capital Sp. z o.o.
  Jolanta i Ryszard Kajak – „Centrum 

Body & Beauty”
  BUKAT Hurtownia Warzyw i Owoców
  „Restauracja Hedera” Babice
  Winnica Development Sp. z o.o
  Albert Ostrowski – Firma „Waldo II”
  Warszawski Bank Spółdzielczy 

Oddział w Starych Babicach

  Andrzej Suska – „ASCAR”
  Danuta Ostrowska – „Kwiaty, 

upominki”
  Waldemar Sotomski – Sklep 

spożywczo-przemysłowy 
„Poziomka”  

  Ryszard Regulski „Usługi 
Hotelarskie”

  Agnieszka Maul – Zakład Fryzjerski 
„Agnieszka”

  Andrzej Wójcikowski  
– Przedsiębiorstwo Handlowe

  Teresa i Maciej Łowiccy

(Wykaz sponsorów został spisany 
według daty wpłat otrzymanych na koncie 
Gminy Stare Babice do dnia 18.01.2012)

DZIĘKUJĘ 

Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

Serdecznie dziękuję wszystkim DARCZYŃCOM: firmom i osobom pry-
watnym, za wsparcie finansowe ozdobnego oświetlenia ulicznego, wyko-
nanego w Starych Babicach w rejonie Rynku oraz w Nowych Babicach w re-
jonie ronda przy ul. Warszawskiej.

Z Państwa pomocą stało się możliwe wykonanie na okres świąteczno-
-noworoczny świetlnej dekoracji, która pozwoliła w centrum naszej gminy 
stworzyć miły, świąteczny klimat.

Mimo dobrych efektów ekonomicznych 
trzeba pamiętać, że działamy w sytuacji kryzysu 
światowego, dlatego też stale musimy szukać 
oszczędności w wielu dziedzinach pracy samo-
rządu. Dzięki środkom zewnętrznym z Unii Eu-
ropejskiej, dotychczasowe wysokie tempo roz-
woju naszej gminy będzie utrzymane.

W poprzednich latach obawy niektórych 
osób budziło zaciąganie przez gminę kredytów 
inwestycyjnych. Okazało się, że była to słuszna 
decyzja. Dzięki nim przeprowadziliśmy koniecz-
ne inwestycje w dziedzinie oświaty i ochrony 
zdrowia mieszkańców. Także w roku ubiegłym 
planowaliśmy podjęcie kredytu w wysokości  
4 mln zł. Okazało się jednak, że dzięki przepro-
wadzonym oszczędnościom i racjonalnemu 

zarządzaniu udało się wygospodarować środ-
ki własne na wszystkie zaplanowane działania 
i kredyt nie był już potrzebny. Dziś zadłużenie 
gminy systematycznie spada, a przyjęty budżet 
daje dalsze możliwości rozwoju.

Zwiększenie tempa gminnych inwestycji, 
które nastąpi w tym roku, niesie ze sobą pew-
ne utrudnienia dla mieszkańców. Wiele jedno-
czesnych prac ziemnych spowoduje trudności 
w dojazdach. Niestety nie da się ułożyć infra-
struktury podziemnej bez kłopotów, zwłasz-
cza że grunt u nas jest przeważnie podmokły, 
a poziom wód gruntowych wysoki.

Jako Wójt, który codziennie jeździ samo-
chodem po terenach gminy, zdaję sobie spra-
wę ze wszystkich utrudnień dotyczących życia 

Mieszkańców. Postaramy się wspólnie z wy-
konawcami robót kanalizacyjnych wyłoniony-
mi w przetargach i z GPK „Eko-Babice” uczy-
nić wszystko, co możliwe, aby niedogodności 
te były dla Państwa jak najmniejsze. Proszę jed-
nak Mieszkańców Gminy o zrozumienie sytu-
acji. Gdy zakopiemy rury, po zakończeniu inwe-
stycji, będziemy mieć spokój na wiele lat. Mało 
jest gmin, które w takim stopniu rozwijają swoją 
infrastrukturę i to daje nam nie tylko satysfakcję, 
ale i pewność, że w babickiej gminie będzie się 
żyło wygodnie i zdrowo wszystkim Mieszkań-
com w ciągu następnych dziesięcioleci. 

Z Wójtem Gminy
Krzysztofem Turkiem

 rozmawiał Marcin Łada

dokończenie ze str. 3Ten budżet pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość…



INFORMACJE

Szykują się zmiany
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła 

w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. Od tego dnia Gmina Sta-
re Babice ma 18 miesięcy na wprowadze-
nie nowego systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi, polegającego na przeję-
ciu przez Gminę odpowiedzialności za od-
pady komunalne i ustaleniu stawek opłat 

Selektywna zbiórka odpadów 2012

§ 1
Selektywnej zbiórce podlegają następują-

ce odpady: papier, tworzywa sztuczne, szkło 
oraz metal.

§ 2
Odpady pozostałe po wysegregowaniu 

odpadów nadających się do odzysku i dalsze-
go wykorzystania należy gromadzić w pojem-
nikach przeznaczonych na odpady komunalne 
zgodnie z zasadami określonymi w Regulami-
nie utrzymania porządku i czystości na terenie 
Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2007 roku.

§ 3
Odpady przeznaczone do dalszego wyko-

rzystania (surowce wtórne) gromadzone są w 
dwóch workach: 
1.  Worek niebieski przeznaczony jest do zbiera-

nia: papieru, tworzyw sztucznych i metalu.
2.  Worek zielony przeznaczony jest do zbiór-

ki szkła.
§ 4

Wyszczególnienie rodzajów odpadów 
podlegających selektywnej zbiórce:
1.  W worku przeznaczonym do zbioru pa-

pieru, tworzyw sztucznych i metalu nale-
ży gromadzić:
a) gazety, książki, zeszyty, katalogi, pro-

spekty, foldery, torby i worki papierowe, tek-
turę i kartony oraz opakowania wykonane  
z tych materiałów, opakowania po napojach i 
środkach spożywczych typu Tetra Pack

b) opakowania po płynach i napojach 
(PET), plastikowe kubki i opakowania po pro-
duktach spożywczych, opakowania plastiko-
we po art. gospodarstwa domowego (pły-
ny, szampony), folie, woreczki foliowe, rekla-
mówki

c) puszki po napojach i konserwach, 
drobny złom metali kolorowych, aluminium, 
drobny złom żelazny
2.  W workach przeznaczonych do zbioru 

szkła należy gromadzić:
a) opakowania szklane bezbarwne i ko-

lorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne od zanie-
czyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi

§ 5
Wyszczególnienie typów odpadów nie-

podlegających selektywnej zbiórce:
1.  W worku przeznaczonym do zbioru papie-

ru, tworzyw sztucznych i metalu nie moż-
na gromadzić:

HARMONOGRAM 
WYWOZU ODPADÓW 
SEGREGOWANYCH
W ROKU 2012

Rejon I
Miejscowości: 
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, 
Latchorzew, Lubiczów

Terminy odbioru:  
16.01, 13.02, 12.03, 16.04, 14.05, 11.06, 
16.07, 27.08, 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 

Rejon II
Miejscowości: 
Janów, Klaudyn, Kwirynów

Terminy odbioru:  
17.01, 14.02, 13.03, 17.04, 15.05, 12.06, 
17.07, 28.08, 18.09, 16.10, 13.11, 11.12

Rejon III
Miejscowości: 
Babice Nowe, Stare Babice

Terminy odbioru:  
18.01, 15.02, 14.03, 18.04, 16.05, 13.06, 
18.07, 29.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12
  
Rejon IV
Miejscowości: 
Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, 
Zielonki Parcela, Zielonki Wieś

Terminy odbioru:  
19.01, 16.02, 15.03, 19.04, 17.05, 14.06, 
19.07, 30.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

Rejon V
Miejscowości: 
Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Ma-
riew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierz-
bin, Wojcieszyn

Terminy odbioru:  
20.01, 17.02, 16.03, 20.04, 18.05, 15.06, 
20.07, 31.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

dla mieszkańców za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów.

Tym samym rok 2012 będzie ostatnim 
rokiem prowadzenia pilotażowego progra-
mu selektywnej zbiórki odpadów na do-
tychczasowych zasadach. Jestem przeko-
nany, że cztery lata prowadzenia selektyw-
nej zbiórki pozwoliły nam wszystkim na 
uzmysłowienie sobie, w jak dużym stop-
niu każdy z nas ma możliwość przyczynić 
się do ograniczenia ilości odpadów kiero-
wanych na składowiska, w jak prosty i nie-

uciążliwy dla mieszkańca sposób jesteśmy 
w stanie ograniczyć zaśmiecanie lasów, ro-
wów i innych terenów publicznych, z któ-
rych wszyscy chcemy korzystać.

Mam nadzieję, że zdobyte przez ubie-
głe lata doświadczenia pozwolą nam 
wszystkim na łatwe przyjęcie nowego sys-
temu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi.

Wójt Gminy
     (-) Krzysztof Turek

a) kalki, zabrudzonego i tłustego papie-
ru np. z masła, margaryny, artykułów wyko-
nanych z połączenia papieru z innymi mate-
riałami, opakowań po nawozach sztucznych i 
środkach ochrony roślin;

b) tworzyw piankowych i styropianu, 
opakowań po farbach, worków i pojemników 
po nawozach sztucznych i środkach ochro-
ny roślin, artykułów wykonanych z plastiku w 
połączeniu z innymi materiałami, wyrobów z 
PCV np. płytki, wykładziny;

c) pojemników po smarach, pojemników 
po lakierach i farbach, zużytych akumulato-
rów i baterii, artykułów wykonanych z połą-
czenia metalu z innymi materiałami z wyłą-
czeniem opakowań typu TETRA PACK;
2.  W worku przeznaczonym na szkło nie 

można gromadzić:
a) szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojo-

nego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, 
lamp jarzeniowych, szkła nietłukącego typu 
DURALEX, ARCOROC

§ 6
1.  Opakowania przeznaczone do segrega-

cji należy opłukać z pozostałości i zanie-
czyszczeń.

2.  Puszki metalowe, papierowe opakowania 
i plastikowe butelki np. po napojach nale-
ży gromadzić w sposób minimalizujący ich 
objętość (zgniatanie, składanie)

§ 7
Obowiązkiem właściciela nieruchomości 

biorącego udział w selektywnej zbiórce odpa-
dów jest oznakowanie worka z odpadami w 
następujący sposób:

–  pierwsza liczba będzie odpowiadała ko-
dowi ulicy przyznanemu wg załącznika 
nr 1 do niniejszego regulaminu

–  druga liczba będzie odpowiadała nume-
rowi posesji

Np: dla posesji przy ulicy Rynek 21, worki 
będą miały kod 32/21

§ 8
Odpady segregowane w sposób nie-

uwzględniający zasad określonych w § 1 – 7 
będą traktowane jak odpady zmieszane (nie-
poddane segregacji) i odbierane z terenu po-
sesji wyłącznie odpłatnie.  

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY STARE BABICE


