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– Tegoroczny budżet jest skromniejszy 
niż w latach ubiegłych. Kryzys w finansach 
publicznych charakteryzuje się tym, że przy-
chodzi z opóźnieniem w stosunku do kry-
zysu gospodarczego. Ze wskaźników ma-
kroekonomicznych wiemy, że w gospodar-
ce nastąpiło już pewne ożywienie, obser-
wujemy je od wielu miesięcy, w naszej gmi-
nie jeszcze tej tendencji nie zauważyliśmy. 
Kryzys w finansach publicznych przesunięty 
jest o co najmniej pół roku w stosunku do 
gospodarki, której rosnące wskaźniki po-
zwalają nam mieć nadzieję, że u nas rów-
nież zaobserwujemy poprawę koniunktury.

Wszyscy mamy wpływ 
na kondycję naszej gminy

Trzeba zaznaczyć, że kryzys w gminnym 
budżecie w dużej mierze spowodowany 
jest spadkiem dochodów z PIT-u, a zatem z 
udziału we wpływach pochodzących z po-
datku dochodowego od osób fizycznych. 
Apelujemy zatem do osób, które mieszkają 
na terenie gminy bez meldunku, aby doko-
nały zmiany zameldowania lub chociażby, 
wypełniając deklarację podatkową, wpisa-
ły w formularzu NIP-3 miejsce zamieszka-
nia w naszej gminie. Szacujemy, że z braku 
przemeldowania wielu osób budżet gminy 
traci kilka milionów zł rocznie.

Nasza gmina rozwija się bardzo dyna-
micznie, co roku przybywa nowych miesz-
kańców. Samorząd od lat przeprowadza 
wiele inwestycji, aby zapewnić wszystkim 
odpowiedni standard życia na tym tere-
nie. Tymczasem wielu nowych mieszkań-
ców gminy pozostawia sobie dotychczaso-
wy adres zameldowania i pieniądze z ich 

Jaki budżet?
Na kondycję budżetów wszystkich polskich gmin ma wpływ nie tylko 

stan gospodarki światowej, a przez to gospodarki polskiej, lecz także stale 
zmieniająca się rzeczywistość prawna, do której samorządy muszą się do-
pasowywać. Państwo, ratując budżet kraju, stopniowo ogranicza wszyst-
kie subwencje i dotacje dla samorządów, a przez to zadania rządowe, okre-
ślone ustawowo, muszą one realizować w dużej części własnymi środkami. 
Podobne tendencje zauważymy również, analizując budżet gminy Stare Ba-
bice.

Ciągłość władz samorządowych zapewnia babickiej gminie stały rozwój 
i kontynuację szeregu inwestycji podjętych w latach ubiegłych.

O rozmowę na temat tegorocznego budżetu poprosiliśmy Wójta Gminy 
Stare Babice Krzysztofa Turka.

podatków nie przyczyniają się do rozwoju 
tych terenów. Łatwo sobie wyobrazić, o ile 
lepiej by nam się żyło w babickiej gminie, 
gdybyśmy co roku mogli pieniądze te za-
inwestować w infrastrukturę, a zatem wy-
budować więcej nowych dróg, chodników, 
placów zabaw, obiektów sportowych itd.

Gdyby udało się przekonać choćby po-
łowę nowych osób mieszkających na tym 
terenie do dopełnienia powyższej formal-
ności, można byłoby szybko zaradzić obec-
nemu kryzysowi, wówczas nasz budżet 
byłby na poziomie najlepszych lat: 2007-
2008.

Dobre tempo rozwoju

Mimo panującego kryzysu, nasza gmi-
na utrzymuje dobre tempo rozwoju. Trzeba 
przyznać, że w największym stopniu pod-
nosi je Fundusz Spójności. Nasze ponad-
trzyletnie prace aplikacyjne zostały pod ko-
niec ubiegłego roku dobrze ocenione przez 
ekspertów, przeszliśmy pozytywnie wszel-
kie weryfikacje, jesteśmy obecnie na li-
ście do dofinansowania największej gmin-
nej inwestycji. Dofinansowanie otrzymamy 
w ciągu najbliższych miesięcy, a to ozna-
cza, że główny projekt inwestycyjny – naj-
większy w historii gminy – pt. „Uporząd-
kowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej 
w Gminie Stare Babice” będzie realizowany 
w szybszym tempie.

Do tej pory projekt ten był finansowany 
wyłącznie ze środków budżetowych, otrzy-
mana refundacja pozwoli w tym roku przy-
śpieszyć wszystkie prace. Realizowaliśmy 
dotąd w ciągu roku 3-4 zadania inwestycyj-
ne z zakresu rozbudowy kanalizacji. Obec-
nie spodziewamy się wykonywać ich dwa 

razy więcej – co najmniej 5-7 zadań rocz-
nie. Wszystkie będą realizowane przez na-
szą agendę tzn. GPK „Eko-Babice” i dzia-
łającą w jej strukturze Jednostkę Realizują-
cą Projekt.

Budżet kontynuacji

Gospodarka wodno-ściekowa jest od 
lat priorytetem rozwoju naszej gminy. Pra-
ce w tym zakresie będą w tym roku zinten-
syfikowane. W tym sensie możemy mówić 
o budżecie kontynuacji. Warto zauważyć 
także, że w wielu dziedzinach mamy już 
tereny nasycone w inwestycje, stąd mogą 
pojawić się nowe kierunki rozwoju gminy. 
Mam tu na myśli to, że w ubiegłym roku 
powstało wiele inwestycji komunalnych: 
nowe przedszkole w Bliznem Jasińskiego, 
Ośrodek Zdrowia i budynek Urzędu Gminy 
w Starych Babicach, skwery i place zabaw. 
Pewne działania zostały zatem pomyślnie 
zakończone i możemy się skupić na no-
wych kierunkach i rozwiązywaniu proble-
mów, które przynoszą kolejne lata.

W tym roku przewidujemy wykonanie 
wielu projektów inwestycji, które będą rea-
lizowane w następnych latach. Rok bieżący 
możemy zatem nazwać rokiem planowe-
go rozwoju. Powstaną nowe skwery i te-
reny sportowe – wszystko po to, aby życie 
w naszej gminie zaspokajało również po-
trzeby wyższego rzędu – potrzeby estetycz-
ne i umożliwiające relaks i rozwój fizycz-
ny mieszkańców. Np. na skwerze Chopi-
na w Borzęcinie, w ramach „Lokalnej Gru-
py Działania” będziemy wiosną wykonywać 
plac zabaw dla dzieci za ok. 300 tys. zł.

Największy problem gminy

Nie ulega wątpliwości, że obecnie naj-
ważniejszym problemem babickiej gminy 
jest podwyższony stan wód gruntowych. 
Na naszym terenie, już drugi rok z rzędu, 
występują podtopienia powodziowe. Wie-
lu osobom we znaki dały się ubiegłorocz-
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ne roztopy, a niestety zanosi się na to, że 
ten rok będzie jeszcze gorszy. Cały czas na-
sza gmina jest podtapiana. Wysoki poziom 
wód w rzekach powoduje, że przy oblo-
dzeniu następuje cofka. Dużą część tere-
nów gminy stanowią grunty pobagienne, 
tu znajdowała się tzw. pradolina Wisły – 
wszystko to powoduje, że zagadnienia do-
tyczące melioracji gruntów są u nas zawsze 
istotą kwestią.

Samorząd od lat nie szczędzi środków, 
dbając o należyty stan urządzeń melioracyj-
nych. Od kilku lat przeznaczamy na dota-
cje dla Spółki Wodnej ok. 150 tys. zł rocz-
nie. Niektóre inwestycje w tym zakresie wy-
konujemy także jako zadania własne gmi-
ny. Od lat jesteśmy liderem w powiecie w 
dziedzinie konserwacji urządzeń meliora-
cyjnych. Dzięki temu wszystkie rowy na na-
szym terenie są doprowadzone do odpo-
wiedniego stanu. Występuje niestety cza-
sem problem awarii melioracyjnych, ale są 
one na bieżąco usuwane.

Działania dotyczące melioracji wyma-
gają szeroko rozumianej solidarności spo-
łecznej. Niestety niektórzy właściciele grun-
tów powprowadzali nielegalnie ogranicze-
nia na pewnych odcinkach rowów. Czasem 
trudno jest się z nimi porozumieć, dlate-
go też wystąpiliśmy do Starostwa o wyda-
nie decyzji administracyjnych nakazujących 
przywrócenie rowów i przepustów do ich 
pierwotnego stanu.

Priorytetem dotyczącym działań melio-
racyjnych będzie w br. wybudowanie no-
wych rowów odwadniających nasze tereny. 
Konieczne jest także zawarcie szerszych po-
rozumień z okolicznymi samorządami, aby 
wspólnymi siłami udrożnić i obniżyć dno 
rowu zaborowskiego – jednego z głów-
nych odbiorników wód z naszych rowów.

Wspólnie ze Starostą i innymi gmina-
mi podjęliśmy już rozmowy w celu budo-
wy zbiornika retencyjnego. Bez tej inwe-
stycji nie rozwiążemy problemu podto-
pień. Zbiornik wyposażony w śluzy i prze-
pompownie mógłby powstać w okolicy uj-
ścia rowu ożarowskiego do Utraty. Podob-
ne rozwiązanie zastosowano już u wlotu 
kanału Łasica do Bzury i pełni ono dobrze 
swoją rolę.

Odrolnienia 
– zawsze interesujący temat

Babicka gmina stopniowo zmienia 
swój charakter, stając się z gminy rolniczej 
– mieszkaniową o charakterze rezydencjo-
nalnym. Wiele osób jest zainteresowanych 
przekształceniem terenów rolniczych w bu-
dowlane, co oczywiście wpływa na popra-
wę ich statusu materialnego.

W ubiegłym roku, w listopadzie uchwa-
lono 3 plany zagospodarowania przestrzen-
nego, zmieniające przeznaczenie gruntów 
z rolniczego na budowlane, dokumenty te 

już się uprawomocniły. Dotyczą one: części 
południowego Klaudyna, terenu Zielonek i 
Koczarg Nowych (na południe od ul. War-
szawskiej) i dużego obszaru w Borzęcinie 
Dużym pomiędzy ul. Kosmowską a War-
szawską – terenu przewidzianego do scale-
nia. Łącznie dzięki przekształceniom odrol-
nionych zostanie ok. 180 ha.

Proces odrolnień nakłada na samorząd 
duże zobowiązania finansowe związane z 
wykupem gruntów pod nowe drogi gmin-
ne (i urządzenie infrastruktury). W ska-
li roku przeznaczamy na ten cel kilka mln 
zł. Wcześniej, dwa-trzy lata temu, opłaty 
adjacenckie rekompensowały te wydatki. 
Obecnie zmieniły się zasady ich naliczania 
i opłaty te rekompensują jedynie 20% wy-
datków związanych z wykupem gruntów. 
Jest to również jedna z przyczyn proble-
mów budżetów wielu polskich gmin, na 
które stale nakłada się coraz to nowe ob-
ciążenia.

Do tej pory byliśmy jedną z gmin, w 
której proces odrolnień postępował bar-
dzo szybko. Jednak wygórowane żądania 
cenowe dotyczące wykupu gruntów pod 
drogi spowolnią ten proces. Obecnie wiele 
osób będzie musiało zmienić podejście do 
tego zagadnienia. Musimy taniej lub zupeł-
nie bez opłat pozyskiwać grunty pod dro-
gi, inaczej proces odrolnień zostanie zaha-
mowany.

Drakoński podatek

Jesteśmy w gronie mazowieckich sa-
morządów, które płacą do budżetu pań-
stwa tzw. „Podatek Janosikowy”. Poda-
tek ten jest szczególnie dotkliwy w latach 
kryzysu. W ub. roku musieliśmy na ten cel 
wydać z budżetu gminy 2,5 mln zł, obec-
nie z racji mniejszych dochodów – ok. 
1,5 mln zł.

W Polsce jest stosunkowo niewiele samo-
rządów ponoszących tę opłatę. W skali kra-
ju podatek ten nie przynosi zatem większych 
korzyści. Dla pojedynczych samorządów sta-
nowi jednak bardzo duże obciążenie.

Warto wiedzieć, że podatkiem tym ob-
ciążono także nasz powiat – warszawski 
zachodni, który w tym roku musi zapłacić 
aż 18 mln zł – tj. ponad połowę swoich do-
chodów. Można sobie wyobrazić, ile dróg 
dałoby się za tę sumę zmodernizować, 
zwłaszcza że niektóre z nich wykonywane 
są wspólnie z gminami, jak np. w ub. roku 
ul. Akacjowa w Koczargach Starych.

„Podatek Janosikowy” obciąża prze-
ważnie samorządy wokół Warszawy i du-
żych aglomeracji miejskich, niestety usta-
wodawca nie uwzględnił tego, że mają 
one dużo większe koszty funkcjonowania 
od tych, które znajdują się np. w rejonach 
rolniczych – większe zużycie dróg, bardziej 
obciążony transport publiczny, droższą siłę 
roboczą itd.

Samorząd jest ciągle ograniczany

Obserwując na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat rzeczywistość prawną, w której dzia-
łają polskie samorządy, trzeba stwierdzić, że 
stopniowo swoboda ich decydowania o so-
bie zostaje ograniczona. Samorządy muszą 
funkcjonować w coraz trudniejszej sytuacji 
finansowej, ponieważ państwo stopniowo 
wycofuje się ze swoich zobowiązań. Przy-
kładem tego są wspomniane już zasady na-
liczania opłaty adjacenckiej, która wcześniej 
pokrywała 100% wydatków gmin na od-
szkodowania za wykup gruntów pod nowe 
drogi, a dziś pokrywa jedynie 20%. Podob-
nie ograniczona została subwencja oświato-
wa, która obecnie nie pokrywa nawet w peł-
ni wynagrodzeń nauczycieli, nie wspomina-
jąc już o utrzymaniu szkół i przedszkoli. Sy-
tuacja ta dotyczy również innych zadań zle-
conych, np. pomocy socjalnej, która także 
obciąża budżet gminy.

Zgodnie z konstytucją, administra-
cja rządowa powinna w całości pokry-
wać koszty zadań zleconych samorządom 
z mocy ustawy, obecnie jednak refunduje 
ona około 50% wydatków. Rodzi się zatem 
pytanie – co będzie dalej?

W tym roku nasza gmina, podobnie jak 
inne polskie samorządy, została zobowiąza-
na nową ustawą o finansach publicznych do 
sporządzenia po raz pierwszy Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Przedstawiono w niej 
planowane dochody i wydatki budżetowe, 
obejmujące cały okres dotyczący spłaty przez 
gminę kredytów (2011-2020) zaciągniętych 
w celu wykonywania inwestycji. Oparto się w 
niej na wskaźnikach ekonomicznych publiko-
wanych przez Ministerstwo Finansów i sytua-
cji ekonomicznej naszej gminy.

Warto wiedzieć, że nowa ustawa o finan-
sach publicznych nakłada na samorządy istot-
ne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o moż-
liwość zaciągania kredytów (dawny dopusz-
czalny poziom 60% przeszedł już do histo-
rii), jak i gospodarowanie własnymi środkami. 
Dziś np. wydatki bieżące gminy mogą zostać 
pokryte jedynie dochodami bieżącymi, a od-
setek od kredytów nie można spłacać środka-
mi uzyskanymi ze sprzedaży mienia.

Dzięki obecnemu budżetowi wielolet-
ni program rozwoju babickiej gminy bę-
dzie zachowany. Można by mówić nawet o 
przyspieszeniu tego procesu, gdyby udało 
się wielu z Państwa namówić do złożenia 
wspomnianych już oświadczeń dotyczą-
cych miejsca zamieszkania na terenie gmi-
ny Stare Babice. 

Zrozumienie tego zagadnienia świad-
czy o poczuciu lokalnego patriotyzmu 
wśród mieszkańców tych terenów. Ser-
decznie Państwa zachęcam do wspólnego 
działania dla dobra naszej społeczności.

Z Wójtem Gminy 
rozmawiał Marcin Łada
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 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 fi nansach 
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 58 306 742,00 zł, 
z tego: 
1) bieżące w kwocie 52 331 555,00 zł,
2) majątkowe w kwocie 5 975 187,00 zł, 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie  59 035 470,00 zł 
z tego: 
1) bieżące w kwocie 51 046 930,00 zł,
2) majątkowe w kwocie  7 988 540,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2 i nr 2a.

§ 2.
1. Ustala się defi cyt w wysokości  728 728,00 zł
sfi nansowany przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków w kwocie 728 728,00 zł

2. Ustala się przychody  budżetu w kwocie 5 302 071,00 zł, 
z następujących tytułów;
1) zaciągniętych  kredytów  w kwocie 4 000 000,00 zł,
2) wolnych środków w kwocie 1 302 071,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 573 343,00 zł,  
z następujących tytułów;
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 201 921,00 zł.
2) spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie 1 371 422,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfi nansowanie 
przejściowego defi cytu w kwocie  1 000 000,00 zł, 
w tym  z tytułu:
1) zaciąganych kredytów  1 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:
1) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów 
wartościowych na spłatę kredytów, pożyczek  z lat ubiegłych 
w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt. 1, 2.

6. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do zaciągnięcia 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych 
limitami z ust. 5, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie 
mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu us-
talonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice 
w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 

§ 3.
1. Tworzy się rezerwę ogólną  w wysokości 439 000,00 zł  
2. Tworzy się rezerwy celowe  w wysokości 300 000,00 zł
z czego:   
1) na zadania inwestycyjne  w wysokości 150 000,00 zł.
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
w wysokości 150 000,00 zł.

§ 4.
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wy-
datki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie 
z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 3.

§ 5.
1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane 
w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie 
z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczegól-
nych przedsięwzięć.

§ 6.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom na-
leżącym i nienależącym do sektora fi nansów publicznych zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narko-
manii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  8.
Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do:
1) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach 
między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących 
w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy oraz składek od nich naliczanych.

§ 9.
W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się 
Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego defi cytu 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 
budżetu gminy.

§ 10.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

U C H W A Ł A  NR  III/10/11  RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 10 lutego 2011 r.

Budżet Gminy Stare Babice na rok 2011

UCHWAŁA BUDŻETOWA



5GAZETA BABICKA nr 2 (172)

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r.

Budżet na rok 2011

DOCHODY

Dział
Rozdział 

§
Nazwa Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 983 227
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 664 240
 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 060 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 000
 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego 
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora fi nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 186 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fi zycznym w prawo własności 22 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 953 187
Pozostałe odsetki 15 800
Wpływy z różnych dochodów 12 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 008 040
DOCHODY MAJĄTKOWE 5 975 187

710 Działalność usługowa 10 000
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej     10 000
DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 10 000

750 Administracja publiczna     121 778
 Wpływy z różnych opłat     200

  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego 
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora fi nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000

 Wpływy z usług     21 000

 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 121 778

  w tym:  
DOTACJE OGÓŁEM 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 2 580
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 580

DOCHODY BIEŻĄCE  2 580
  w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM  2 580
  w tym

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 580

752 Obrona narodowa 500
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500

DOCHODY BIEŻĄCE  500
w tym: 
DOTACJE OGÓŁEM  500
w tym: 
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 500

DOCHODY BUDŻETU
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 500
 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fi zycznych 100 000
 Pozostałe odsetki     200
 Wpływy z różnych dochodów     100
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200

DOCHODY BIEŻĄCE  100 500
  w tym:

DOTACJE OGÓŁEM  200
  w tym:

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 200

756  Dochody od osób prawnych, od osób fi zycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem     36 335 396

 Podatek dochodowy od osób fi zycznych     26 791 972
 Podatek dochodowy od osób prawnych     200 000
 Podatek od nieruchomości     6 326 717
 Podatek rolny     302 209
 Podatek leśny     17 398
 Podatek od środków transportowych     209 000
 Podatek od działalności gospodarczej osób fi zycznych, opłacany w formie karty podatkowej 58 600
 Podatek od spadków i darowizn     200 000
 Wpływy z opłaty skarbowej     90 000
 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 268 000
 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 95 000
 Podatek od czynności cywilnoprawnych     1 545 000
 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31 500
 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 200 000

DOCHODY BIEŻĄCE  36 335 396
  w tym:

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 268 000

758 Różne rozliczenia     9 097 877
 Subwencje ogólne z budżetu państwa     9 097 877

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 9 097 877

801 Oświata i wychowanie     1 971 700
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego 

lub  innych jednostek zaliczanych do sektora fi nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000
 Wpływy z usług     1 350 600
 Pozostałe odsetki     8 300
 Wpływy z różnych dochodów     2 000
  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego   575 800

DOCHODY BIEŻĄCE  1 971 700
  tym:

DOTACJE OGÓŁEM  575 800
  w tym:

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST 575 800

852 Pomoc społeczna 2 231 338
 Pozostałe odsetki     1 500
 Wpływy z różnych dochodów     5 038
 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12 000
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 034 500
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 300

DOCHODY BIEŻĄCE  2 231 338
  w tym:

DOTACJE OGÓŁEM  2 212 800
  w tym:

Dotacje celowe na zadania własne gmin  178 300
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 034 500

DOCHODY BUDŻETU
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   150 000
 Wpływy z różnych opłat     150 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 150 000

926 Kultura fi zyczna      301 846
  Środki na dofi nansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 301 846

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 301 846

RAZEM DOCHODY 58 306 742

DOCHODY wg grup paragrafów

 DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 52 331 555
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 268 000
DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 850 913
Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST 575 800
Dotacje celowe na zadania własne gmin  178 300
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 096 813

 DOCHODY MAJĄTKOWE 5 975 187

RAZEM DOCHODY 58 306 742

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r.

Budżet na rok 2011

WYDATKI

Dział
Rozdział 

§
Nazwa Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo 156 045

01008 Melioracje wodne 150 000
Wydatki bieżące 150 000

   w tym:

Dotacje i subwencje 150 000
w tym: 
dotacje celowe  150 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

01030 Izby rolnicze 6 045

Wydatki bieżące  6 045

   w tym:

Dotacje i subwencje 6 045

   w tym:

dotacje podmiotowe 6 045
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

050 Rybołówstwo i rybactwo     30 000

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 30 000

Wydatki bieżące w tym: 30 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 30 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

WYDATKI BUDŻETU
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150 Przetwórstwo przemysłowe   14 220

15011 Rozwój przedsiębiorczości  14 220
Wydatki majątkowe 14 220

   w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 220
w tym: 

    na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

dotacje celowe 14 220

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 200 000

40002 Dostarczanie wody     1 200 000
Wydatki bieżące 1 200 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 1 200 000
w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 200 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

600 Transport i łączność   7 581 624

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 617 000
Wydatki bieżące 2 617 000
w tym: 

Dotacje i subwencje 2 617 000

   w tym:

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 2 617 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0

60014 Drogi publiczne powiatowe 414 282

Wydatki majątkowe 414 282

   w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 414 282
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

dotacje celowe 414 282

60016 Drogi publiczne gminne 3 400 342

Wydatki bieżące 2 949 500

   w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 949 500

   w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 949 500

    Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

Wydatki majątkowe 450 842

   w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 842
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna  1 150 000

Wydatki majątkowe 1 150 000

   w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 150 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

WYDATKI BUDŻETU
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700 Gospodarka mieszkaniowa 6 103 600

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  234 000
Wydatki bieżące 194 000
w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 194 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 194 000

    Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

Wydatki majątkowe 40 000
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 860 000

Wydatki bieżące 860 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 860 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 860 000

    Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

Wydatki majątkowe 5 000 000
w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

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
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

710 Działalność usługowa 598 220

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 116 220
Wydatki bieżące 116 220
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 116 220
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 107 030
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 190
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

71013 Prace geodezyjne i kartografi czne (nieinwestycyjne) 450 000

Wydatki bieżące 450 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 450 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 450 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

WYDATKI BUDŻETU
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71035 Cmentarze  32 000

Wydatki bieżące 32 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 32 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

750 Administracja publiczna  7 174 778

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; 1 770
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 26
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  258 000

Wydatki bieżące 258 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 54 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 49 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 204 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 445 745

Wydatki bieżące 6 445 745
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 6 394 345
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 145 263
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 249 082
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 51 400
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 288 500

Wydatki bieżące 288 500
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 234 500
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 174 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 54 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

5095 Pozostała działalność 123 500

Wydatki bieżące 123 500
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 123 500
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 123 500
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

WYDATKI BUDŻETU
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751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 580

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 580
Wydatki bieżące 2 580
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 2 580
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 580
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   0

752 Obrona narodowa 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500
Wydatki bieżące 500
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 500
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 500
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 084 986

75404 Komendy wojewódzkie Policji   80 000
Wydatki bieżące 80 000
w tym: 
Dotacje i subwencje 80 000
w tym: 
dotacje celowe  80 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

75412 Ochotnicze straże pożarne   297 800

Wydatki bieżące 297 800
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 217 800
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 201 600
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 200
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 80 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

75414 Obrona cywilna 1 900

Wydatki bieżące 1 900
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 1 900
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 700
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

75416 Straż Gminna 687 286

Wydatki bieżące 687 286
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 685 286
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 78 755
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 606 531
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 2 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

WYDATKI BUDŻETU
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75495 Pozostała działalność  18 000

Wydatki bieżące 18 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 18 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 18 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

756  Dochody od osób prawnych, od osób fi zycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem  120 100

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 120 100
Wydatki bieżące 120 100
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 120 100
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 15 100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

757 Obsługa długu publicznego  1 850 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 850 000
Wydatki bieżące 1 850 000
w tym: 
obsługa długu  1 850 000

758 Różne rozliczenia  2 301 397

75818 Rezerwy ogólne i celowe  739 000
Wydatki bieżące 589 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 589 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 589 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
Wydatki majątkowe 150 000
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 562 397

Wydatki bieżące 1 562 397
w tym: 
Dotacje i subwencje 1 562 397
w tym: 
wpłata JST do budżetu państwa 1 562 397
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

801 Oświata i wychowanie   19 114 935

80101 Szkoły podstawowe   7 277 318
Wydatki bieżące 7 169 318
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 6 830 897
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 146 795
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 684 102
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 338 421
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

WYDATKI BUDŻETU
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Wydatki majątkowe 108 000
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 108 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  109 798

Wydatki bieżące 109 798
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 102 192
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 246
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 946
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 7 606
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

80104 Przedszkola  5 951 817

Wydatki bieżące 5 794 099
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 2 673 791
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 503 228
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 170 563
Dotacje i subwencje 2 999 434
w tym: 
wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 758 200
dotacje podmiotowe 2 241 234
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 120 874

    Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

Wydatki majątkowe 157 718
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 157 718
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

80110 Gimnazja   3 243 528

Wydatki bieżące 3 243 528
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 3 085 652
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 491 707
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 593 945
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 157 876
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

80113 Dowożenie uczniów do szkół 628 400

Wydatki bieżące 628 400
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 628 400
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 556 666
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 734
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 424 538

Wydatki bieżące 424 538
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 421 938
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 688

WYDATKI BUDŻETU
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Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 250
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 2 600
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   66 151

Wydatki bieżące 66 151
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 66 151
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 66 151
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   1 407 914

Wydatki bieżące 1 407 914
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 1 404 044
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 793 311
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610 733
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 3 870
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

80195 Pozostała działalność  5 471

Wydatki bieżące 5 471
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 5 471
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 471
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0

851 Ochrona zdrowia  282 650

85149 Programy polityki zdrowotnej  14 650
Wydatki bieżące 14 650
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 14 650
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 450
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 200
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

85153 Zwalczanie narkomanii   19 600

Wydatki bieżące 19 600
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 19 600
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   248 400

Wydatki bieżące 248 400
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 248 400
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 134 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 900
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
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852 Pomoc społeczna   3 198 582

85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego   2 035 127

Wydatki bieżące 2 035 12
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 104 158
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 14 900
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 258
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 1 930 969
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

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 13 600

Wydatki bieżące 13 600
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 13 600
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 600
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 000

Wydatki bieżące 130 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 50 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 50 000
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 80 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

85216 Zasiłki stałe   66 000

Wydatki bieżące 66 000
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 66 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

85219 Ośrodki pomocy społecznej   758 060

Wydatki bieżące 758 060
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 755 360
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 112 810
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 642 550
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 2 700
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 888

Wydatki bieżące 10 888
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 10 888
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 888
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
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85295 Pozostała działalność  184 907

Wydatki bieżące 184 907
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 49 907
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 33 860
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 047
Dotacje i subwencje 55 000
w tym: 
dotacje celowe 55 000
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 80 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza   558 322

85401 Świetlice szkolne   446 359
Wydatki bieżące 446 359
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 418 151
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 23 064
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 087
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 28 208
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  20 199

Wydatki bieżące 20 199
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 20 199
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 900
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 299
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

85415 Pomoc materialna dla uczniów   91 764

Wydatki bieżące 91 764
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 91 764
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   5 545 235

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   3 000 000
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 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

90002 Gospodarka odpadami   55 000

Wydatki bieżące 55 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 55 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 55 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
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90003 Oczyszczanie miast i wsi   281 457

Wydatki bieżące 281 457
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 281 457
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 265 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 457
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  106 500

Wydatki bieżące 106 500
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 106 500
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 106 500
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  25 000

Wydatki majątkowe 25 000
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  150 000

 Wydatki bieżące 150 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 150 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 150 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   1 537 000

Wydatki bieżące 1 500 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 1 500 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 500 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
Wydatki majątkowe 37 000
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

90095 Pozostała działalność   390 278

Wydatki bieżące 100 000
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 100 000
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 100 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0
Wydatki majątkowe 290 278
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 278
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   797 589

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   120 000
Wydatki majątkowe 120 000
tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000
w tym: 
  na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

92116 Biblioteki   162 000

Wydatki bieżące 162 000
w tym: 
Dotacje i subwencje 162 000
w tym: 
dotacje podmiotowe 162 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

92195 Pozostała działalność   515 589

Wydatki bieżące 496 389
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 393 389
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 301 889
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 500
Dotacje i subwencje 103 000
w tym: 
dotacje celowe  103 000
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
Wydatki majątkowe 19 200
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 200
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

926 Kultura fi zyczna    1 320 107

92605 Zadania w zakresie kultury fi zycznej    1 302 866
Wydatki bieżące 1 302 866
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 632 866
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 413 958
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218 908
Dotacje i subwencje 670 000
w tym: 
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0

92695 Pozostała działalność   17 241

Wydatki bieżące 5 241
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 5 241
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 241
 Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
Wydatki majątkowe 12 000
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000
w tym: 
 na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  0

RAZEM WYDATKI 59 035 470
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WYDATKI wg grup paragrafów 

Wydatki bieżące 51 046 930
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych, 37 489 766
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 18 147 282
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 342 484
Dotacje i subwencje 8 404 876
w tym: 
wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 3 375 200
dotacje podmiotowe 2 409 279
dotacje celowe  1 058 000
wpłata JST do budżetu państwa 1 562 397
Świadczenia na rzecz osób fi zycznych; 3 302 288
Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0
obsługa długu  1 850 000
Wydatki majątkowe 7 988 540
w tym: 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 988 540
w tym: 
na programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0
dotacje celowe 428 502

RAZEM WYDATKI 59 035 470

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Dział Rozdział Nazwa Plan

Zadanie

zadania własne  7 988 540,00

150 Przetwórstwo przemysłowe  14 220,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości  14 220,00

 RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintergowanych baz wiedzy o Mazowszu. 14 220,00

600 Transport i łączność  2 015 124,00

60014 Drogi publiczne powiatowe  414 282,00

 59-1 Współfi nansowanie drogi powiatowej – ul. Akacjowej   414 282,00

60016 Drogi publiczne gminne  450 842,00

 FS-001RI Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Ogrodniczej do ul. Warszawskiej (do przystanku autobusowego) w Babicach Nowych 171 582,00

  FS-002RI Opracowanie i wykonanie jednolitego systemu oznakowania drogowego i ustawienie luster drogowych na terenie sołectwa 
– Blizne Jasińskiego  30 000,00

  FS-003RI  Ustawienie 4 luster drogowych przy ulicach: Przejazd/Fortowa, Łaszczyńskiego/Graniczna, Łaszczyńskiego/Dobrzańskiego „Hubala”, 
Fortowa/Przejazd - Blizne Łaszczyńskiego  4 000,00

 FS-004RI Wykonanie chodnika 30m ul. Przejazd oraz remont chodnika ul. Topolowa – Blizne Łaszczyńskiego. 26 000,00

 FS-006RI Dofi nansowanie do wykonania przepustu pod drogą łączącą ul. Warszawską z Traktem Królewskim w Borzęcinie Dużym. 10 000,00

 FS-007RI Wykonanie przepustu pod drogą gminną łączącą ul. Warszawską z ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Małym. 16 500,00

 FS-008RI Odtworzenie odwodnienia we wsi Janów. 16 800,00

 FS-009RI Opracowanie i wykonanie jednolitego systemu oznakowania drogowego na terenie sołectwa Kwirynów. 30 143,00

 FS-011RI Odwodnienie gruntów sołectwa Latchorzew. 30 143,00

 FS-012RI Wykonanie odwodnienia terenów sołectwa Mariew. 15 674,00

 RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn  100 000,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna   1 150 000,00

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

 38a-DEG Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 250 000,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r.

 Budżet na rok 2011
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700 Gospodarka mieszkaniowa  5 040 000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 40 000,00

 129 Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzęcinie Dużym (Ośrodek Zdrowia) 40 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 000,00

 53a-RGiGN Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne 5 000 000,00

758 Różne rozliczenia  150 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe  150 000,00

 39 Rezerwa inwestycyjna  150 000,00

801 Oświata i wychowanie  265 718,00

80101 Szkoły podstawowe  108 000,00

 RI-003 Wstawienie drzwi p.pożarowych przy dźwigu towarowym w stołówce szkolnej w Starych Babicach 8 000,00

 RI-008 Modernizacja dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 100 000,00

80104 Przedszkola  157 718,00

 44a Budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego 157 718,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  352 278,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000,00

  RI-002 Kompleksowe zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy Stare Babice poprzez instalację urządzeń solarnych 
dla mieszkańców gminy  25 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  37 000,00

 FS-005RI Dofi nansowanie do wykonania oświetlenia placu im. F. Chopina w Borzęcinie Dużym. 20 000,00

 FS-015RI Wykonanie projektu oświetlenia na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki Parcela. 17 000,00

90095 Pozostała działalność  290 278,00

  RI-001 Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej – Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem 
w ramach projektu „Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzęcin Duży 280 278,00

 RI-007 Likwidacja studni głębinowej przy Ośrodku Zdrowia w Starych Babicach 10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  139 200,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  120 000,00

 68 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z biblioteką i basenem w Starych Babicach   120 000,00

92195 Pozostała działalność  19 200,00

 FS-010RI Doposażenie placu zabaw w Lipkowie. 14 000,00

 FS-014RI Zakup zabawek – uzupełnienie placu zabaw we wsi Zielonki Parcela. 5 200,00

926 Kultura fi zyczna i sport  12 000,00

92695 Pozostała działalność  12 000,00

 FS-013RI Zakup kontenera (domku narzędziowego) i umieszczenie go na gminnym gruncie – Wierzbin. 12 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
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Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r.

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

Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5

                                           OGÓŁEM 2 096 813 2 096 813
750 Administracja publiczna 59 033 59 033

75011 Urzędy wojewódzkie 59 033 59 033
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

1 770
57 263

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 580 2580

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 580
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 580

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 580
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 580

2 580
752 Obrona narodowa 500 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

500

500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 200

75414 Obrona cywilna 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200

75414 Obrona cywilna 200
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

200

200
852 Pomoc społeczna 2 034 500 2 034 500

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 023 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 023 000

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 023 000
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 fi zycznych

2 023 000

14 900
77 131

1 930 969

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 6 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 500

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 6 500
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 500

6 500
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000
w tym:
wydatki bieżące:
   w tym: 
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000

5 000

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
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Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Lp. Dział Rozdział Nazwa – Treść Kwota [zł]
1 2 3 4 5

Sołectwo Babice Nowe
1. 600  Transport i łączność 21 582,00
  60016 Drogi publiczne gminne 21 582,00
   w tym:
   1) wydatki majątkowe: 21 582,00

   – dofi nansowanie do budowy ciągu pieszo-jezdnego od ul. Ogrodniczej do ul. Warszawskiej (do przystanku 
autobusowego) w Babicach Nowych. Koszt całego zadania wynosi 171 582,00 zł. 21 582,00

RAZEM: 21 582,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego

2. 600  Transport i łączność 30 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00
   w tym:
   1) wydatki majątkowe: 30 000,00

   – opracowanie i wykonanie jednolitego systemu oznakowania drogowego i ustawienie luster drogowych na 
terenie sołectwa 30 000,00

RAZEM: 30 000,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego

3. 600  Transport i łączność 30 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00
   w tym:
   1) wydatki majątkowe: 30 000,00

   – ustawienie czterech luster drogowych przy ulicach: Przejazd/Fortowa, Łaszczyńskiego/Graniczna, 
Łaszczyńskiego/Dobrzańskiego, Fortowa/Przejazd. 4 000,00

   – wykonanie 30 m chodnika ul. Przejazd oraz remont chodnika ul. Topolowej 26 000,00
RAZEM: 30 000,00

Sołectwo Borzęcin Duży
4. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00
   w tym:
   1) wydatki majątkowe: 30 000,00
   – dofi nansowanie wykonania oświetlenia placu im. Fryderyka Chopina w Borzęcinie Dużym 20 000,00

   – dofi nansowanie wykonania przepustu pod drogą łączącą ul. Warszawską 
z ul. Trakt Królewski 10 000,00

RAZEM:     30 000,00
Sołectwo Borzęcin Mały

5. 600  Transport i łączność 16 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 16 500,00
   w tym:  
   1) wydatki majątkowe: 16 500,00
   – wykonanie przepustu pod drogą gminną łączącą ul. Warszawską z ul. Trakt Królewski 16 500,00

RAZEM:     16 500,00
Sołectwo Janów

6. 600  Transport i łączność 16 800,00
  60016 Drogi publiczne gminne 16 800,00
   w tym:
   1) wydatki majątkowe: 16 800,00
   – odtworzenie odwodnienia 16 800,00

RAZEM:     16 800,00
Sołectwo Koczargi Nowe

7. 600  Transport i łączność 13 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 000,00
   – naprawa przystanków autobusowych w Koczargach Nowych 8 000,00
   – ułożenie kostki brukowej przy krzyżu i zakup ławek, wykonanie ogrodzenia 5 000,00
8. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 082,00
  92195 Pozostała działalność 4 082,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 082,00
   – dożynkowe spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa 4 082,00

RAZEM:     17 082,00
Sołectwo Kwirynów

9. 600  Transport i łączność 30 143,30
  60016 Drogi publiczne gminne 30 143,30
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 143,30
   – opracowanie i wykonanie jednolitego systemu oznakowania drogowego na terenie sołectwa 30 143,30

RAZEM:     30 143,30

FUNDUSZ SOŁECKI
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Sołectwo Lipków
10. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 000,00
  92195 Pozostała działalność 28 000,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 000,00
   – „Dzień dziecka w Lipkowie”, integracja mieszkańców 14 000,00
   2) wydatki majątkowe 14 000,00
   – doposażenie placu zabaw w Lipkowie 14 000,00

11. 600  Transport i łączność 2 100,00
  60016 Drogi publiczne gminne 2 100,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 100,00
   – poprawa estetyki wsi 2 100,00

RAZEM:      30 100,00
Sołectwo Latchorzew

12. 600  Transport i łączność 30 143,00
  60016 Drogi publiczne gminne 30 143,00
   w tym:  
   1) wydatki majątkowe 30 143,00
   – odwodnienie gruntów sołectwa 30 143,00

RAZEM:      30 143,00
Sołectwo Mariew

13. 600  Transport i łączność 15 674,52
  60016 Drogi publiczne gminne 15 674,52
   w tym:  
   1) wydatki majątkowe 15 674,52
   – odwodnienie gruntów sołectwa 15 674,52

RAZEM:      15 674,52
Sołectwo Stare Babice

14. 600  Transport i łączność 1 200,00
  60016 Drogi publiczne gminne 1 200,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200,00
   – zakup i montaż dwóch ławek w Rynku przy tablicy Jana Pawła II i jednej przy Urzędzie Gminy 1 200,00

RAZEM:       1 200,00
Sołectwo Wierzbin

15. 926  Kultura fi zyczna 17 241,00
  92695 Pozostała działalność 17 241,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 241,00

   – zakup sprzętu turystyczno-sportowego – zakup namiotu, stołów, krzeseł 
i innego sprzętu 5 241,00

   2) wydatki majątkowe 12 000,00

   – zakup sprzętu turystyczno-sportowego – zakup kontenera (domku narzędziowego) 
i umieszczenie go na gminnym gruncie 12 000,00

RAZEM:      17 241,00

Sołectwo Zielonki Parcela
16. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 200,00
  92195 Pozostała działalność 7 200,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00
   – konserwacja zabawek na placu zabaw 2 000,00
   2) wydatki majątkowe 5 200,00
   – zakup zabawek do uzupełniania placu zabaw 5 200,00
17. 600  Transport i łączność 3 200,00
  60016 Drogi publiczne gminne 3 200,00
   w tym:  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 200,00
   – zakup i montaż ławek parkowych w ul. Południowej (jest zgoda Zarządcy Drogi) 3 200,00
18. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 000,00
   w tym:  
   1) wydatki majątkowe 17 000,00
   – wykonanie projektu oświetlenia na Polanie Dwóch Stawów 17 000,00

RAZEM:      27 400,00
Łączna kwota wydatków Funduszu sołeckiego wynosi 313 865,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 44 823,00 zł
2) wydatki majątkowe 269 042,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 10 lutego 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Treść
Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej
Jednostka 

sektora fi nasów publicznych
Nazwa jednostki

010 01030 Mazowiecka Izba Rolnicza 6 045
150 15011 Województwo Mazowieckie 14 220
600 60014 Powiat warszawski zachodni 414 282
754 75404 Komendy wojewódzkie policji 80 000
921 92116 Gminna Biblioteka 162 000
Jednostki nienależące do 

sektora fi nansów publicznych
Nazwa jednostki

010 01008 Spółki Wodne 150 000
801 80104 Niepubliczne Przedszkole IRENA SOBKOWICZ 131 167
801 80104 Niepubliczne Przedszkole KRASNAL 513 260
801 80104 Niepubliczne Przedszkole SŁONECZNY DOMEK 142 572
801 80104 Niepubliczne Przedszkole JEŻYK 427 716
801 80104 Niepubliczne Przedszkole TĘCZA 427 716
801 80104 Niepubliczne Przedszkole WESOŁY BRZDĄC 199 601
801 80104 Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OŁÓWEK 399 202
852 85295 Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom – integracja społeczna 55 000
921 92195 Warsztaty artystyczne – tkackie i twórcze 500
921 92195 Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży 9 000
921 92195 Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 5 000
921 92195 Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży 6 000
921 92195 Organizacja koncertów w ramach „Festiwalu w Krainie Chopina” 30 000
921 92195 Organizacja imprez artystycznych 16 000
921 92195 Gminna orkiestra młodzieżowa 25 000
921 92195 Prowadzenie chóru Sami Swoi 6 500
926 92605 Organizacja imprez sportowych 30 000
926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży, rekreacja ruchowa oraz udział w zawodach 640 000

Ogółem 2 409 279 1 486 502

Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 10 lutego 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 Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział Rozdział Plan
756 268 000,00 851 85154 248 400,00

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Dział Rozdział Plan
851 85153 19 600,00

Ogółem 268 000,00 268 000,00

DOTACJE


