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Drodzy Czytelnicy! Ten numer 
„GB” jest w całości poświęcony 
sprawom finansowym i inwestycyj-
nym w naszej gminie. Dlatego też 
wiele wydarzeń, które działy się 
w styczniu, opiszemy w następnym 
wydaniu naszej gazety. Dziś tylko 
wspominamy, że z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka dla naszych senio-
rów zorganizowano 17 stycznia Bal 
w Borzęcinie i 18 stycznia Spotkanie 
Noworoczne w Babicach.

Seniorzy po raz kolejny 
udowodnili, że potrafią się 
wspaniale bawić i okazują 
niezwykłą wdzięczność za 
przygotowanie dla nich 
corocznych spotkań. 

Za organizację borzę-
cińskiego balu podzięko-
wania należą się władzom 
gminy, nauczycielkom 
i pracownikom Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, 
spotkanie w Babicach zor-
ganizował natomiast 
GOPS. W Babicach wystą-
pili także z koncertem ka-
meralnym: harfistka Urszu-
la Nowakowska i Mariusz 
Dżyga- skrzypce. Nie za-
brakło również występów  
zespołów „Sami Swoi” i  
„Babiczanie”. Chór z Babic 

zaprezentował wszystkim kolejny puchar 
za zdobycie I miejsca na konkursie 
w Lesznie. mł.

Spotkania seniorów

Apelujemy do mieszkańców gminy 
Stare Babice, którzy są zameldowani 
poza jej terenem, o złożenie do Urzędu 
Skarbowego formularza NIP 3, ze wska-
zaniem (w pozycji B5) miejsca zamiesz-
kania w naszej gminie. Dzięki temu, 
zamiast zasilać budżety sąsiednich samo-
rządów, przyczynimy się do rozwoju 
babickiej ziemi. Wpłacone przez nas pie-

niądze zostaną wykorzystane na rozbu-
dowę dróg, obiektów użyteczności pub-
licznej, stworzenie nowych linii komuni-
kacyjnych itp. Warto zatroszczyć się 
o dobro miejsca, w którym na co dzień 
żyjemy. Według naszych danych, w babi-
ckiej gminie mieszka co najmniej 2 tys. 
osób zameldowanych w War szawie.

Twój podatek dla gminyZ Gminy•Z urzędów•Z terenu
3 Z Wójtem Gminy o budżecie 

– rozmowa z Krzysztofem Turkiem
5 Babinicz(anka) 2008!

Budżet Gminy na rok 2008
7 Uchwała budżetowa
8 Dochody budżetu 
11 Wydatki budżetu
21 Zestawienie zadań inwestycyjnych
23 Ogłoszenia GOPS
24 Selektywna zbiórka odpadów
 Eternit, gabaryty
 Pies szuka domu…
25 Zasady segregacji odpadów 

na terenie gminy Stare Babice
26 Ogłoszenia 
27 Nowy statut czy nowelizacja 

dotychczasowego?

W numerze
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Dochody i wydatki

Dochody Gminy zaplanowano na po-
ziomie blisko 65 mln zł, a wydatki na ponad 
91 mln zł, w tym na inwestycje przeznaczo-
no 44,5 mln zł. Deficyt naszego budżetu, 
w wysokości 27 mln zł, będzie pokryty kre-
dytem.

– Tegoroczny budżet jest w historii ba-
bickiej gminy budżetem przełomowym, bo-
wiem po raz pierwszy wchodzimy w głęboki 
deficyt– mówi Wójt Gminy Krzysztof Turek. 
– Jest to jednak działanie w pełni zaplano-
wane. Deficyt wynosi około 40% dochodów 
gminy, a dopuszczalne przepisami zadłuże-
nie określono na poziomie 60%.

Wiedzieliśmy o tym już wcześniej, że 
nadejdzie moment najintensywniejszego 
inwestowania, kiedy gmina będzie potrze-
bowała dużych środków finansowych. Jest 
to rzecz normalna i pożądana, bowiem dla 
przyspieszenia rozwoju tych terenów warto 
zaciągać kredyty. Dzięki nim inwestycje in-
frastrukturalne zostaną szybciej zrealizowa-
ne, a co za tym idzie, szybciej będą służyły 
naszemu społeczeństwu.

Budżet kontynuacji

Tegoroczny budżet jest kolejnym budże-
tem uwzględniającym wysoki wskaźnik inwe-
stycji. Przez ostatnie lata znaczącą część środ-
ków finansowych gminy przeznaczaliśmy na 
rozwój infrastruktury. Budżet na rok 2009 jest 
zatem kontynuacją rozpoczętego przed laty 
dynamicznego procesu inwestowania.

Od kilku lat realizujemy Wieloletni Plan 
Inwestycyjny, który jest korzystnym instru-
mentem przy planowaniu całej gminnej go-
spodarki i pomaga przy tworzeniu budżetu. 
Wiele działań jest bowiem znanych z dużym 
wyprzedzeniem i wszyscy wiedzą, jakie in-
westycje będą realizowane w konkretnym 

roku, o ile oczywiście nie ma przesunięć 
w przyjętych harmonogramach prac.

Gospodarka jest jak żywy organizm 
– podlega częstym przemianom. Musimy 
zatem uwzględniać zjawiska koniunktury 
i gwałtowny wzrost cen (z jakim mieliśmy do 
czynienia na początku ubiegłego roku i de-
koniunkturę czy wręcz ostatnio stagnację, 
która już zaowocowała zniżką cen materia-
łów i usług budowlanych. Możemy obecnie 
przewidywać, że inwestycje przewidziane na 
ten rok będą wykonane mniejszym kosztem 
niż pierwotnie zakładano i być może pozwo-
lą nawet na wygospodarowanie pewnych 
oszczędności.

Trudna praktyka

Wszystkie inwestycje realizowane przy 
pomocy środków unijnych muszą być po-
czątkowo finansowane środkami własnymi 
gmin lub przy pomocy kredytów. Środki 
unijne trafiają do samorządów dopiero 
w postaci refundacji. Jest to niekorzystne 
zjawisko i trudna praktyka inwestorów, któ-
rzy chcą pozyskać fundusze europejskie, ale 
nic nie możemy na to poradzić. Dodatko-
wo mamy jeszcze niestabilne prawo, które 
nierzadko się zmienia w trakcie procesu 
kompletowania dokumentacji aplikacyjnej. 
Ostatnio np. zmieniły się wymogi co do de-
cyzji środowiskowych, obecnie jest to bar-
dzo żmudna procedura. 

Priorytetowe zadanie

Mamy duże szanse na otrzymanie unijnej 
refundacji. Przypomnę, że projekt pt. „Upo-
rządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej 
w Gminie Stare Babice” z dofinansowaniem 
z Funduszu Spójności jest sukcesywnie rea-
lizowany, jak do tej pory wszystkie zadania 
wykonujemy w terminie, a pracownicy Jed-

nostki Realizującej Projekt są dobrymi specja-
listami w swojej dziedzinie i działają bardzo 
sprawnie.

Pierwsze zadanie projektu, tj. „Automa-
tyczna Stacja Uzdatniania Wody w Borzęci-
nie Małym”, zostało pomyślnie zakończone 
i od kilku miesięcy znaczna część gminy jest 
zaopatrywana w wodę z nowego ujęcia. 

Rok 2009 jest kolejnym rokiem reali-
zacji projektu rozpoczętego w 2007 r. Jest 
to obecnie najważniejsze zadanie dla na-
szej gminy. Warto wiedzieć, że Ostateczne 
Studium Wykonalności uwzględnia oprócz 
wspomnianej Stacji 120 km rurociągów 
kanalizacyjnych i kilkanaście km wodocią-
gowych. Wartość całości przedsięwzięcia 
wynosi, w cenach netto, około 130 mln zł, 
z czego mamy szansę na zwrot 70% inwe-
stycji z Unii Europejskiej. Warto podkreślić, 
że wskaźnik dofinansowania jest w naszym 
przypadku stosunkowo wysoki, został indy-
widualnie wyliczony dla naszej gminy, przy 
uwzględnieniu wielu kryteriów.

Wysoki poziom dofinansowania inwe-
stycji z Unii Europejskiej jest ogromną szan-
są dla naszej gminy, trzeba zauważyć, że 
jedyną i historyczną szansą, z której musimy 
skorzystać, bowiem w przyszłości już nie 
będzie tak dużych środków finansowych do 
pozyskania z zewnątrz. 

Nasz wniosek dotyczący dofinansowa-
nia największej gminnej inwestycji już nie-
bawem zostanie skompletowany i złożony 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowi-
ska, po czym będzie skierowany do zaopi-
niowania w Brukseli, ponieważ jego wartość 
przekracza 20 mln euro, w myśl przepisów 
musi być podwójnie weryfikowany. 

Zmieńmy gminne realia

Uwzględniając realia codzienności, wy-
daje się, że realizacja największego w histo-

Budżet jest jak okręt 
Nawet najlepszy musi uwzględniać wichry 
oceanu gospodarki... 
Rozpoczął się kolejny rok pracy naszego samorządu. Niepostrzeżenie dotarliśmy już 
do połowy kadencji. Władze samorządowe co roku podejmują zadania zmierzające 
do rozwoju babickiej gminy, a skala inwestycji zaplanowana na ten rok daje nam 
prawdziwe przyspieszenie cywilizacyjne. Mimo że jesteśmy liderem na Mazowszu w 
pozyskiwaniu funduszy unijnych i mamy w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych 
duże osiągnięcia, nasza gmina nie jest samotną wyspą. Działamy w szerszym obszarze 
gospodarki kraju, a także świata, musimy zatem również uwzględniać i przewidywać 
skutki kryzysu gospodarczego. 

Rząd planując budżet kraju, przewidywał blisko 4-procentowy wzrost PKB. Już dziś wielu ekspertów mówi o tym, 
że wskaźnik ten jest zbyt optymistyczny i korektę budżetu trzeba będzie przeprowadzić w połowie bieżącego 
roku. Budżet naszej gminy również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami gospodarczymi. Czy jednak kryzys 
ogólnoświatowy dotrze do Babic i jakie przyniesie skutki – dziś trudno wyrokować. Zdaniem Wójta Gminy możemy 
być optymistami, jednak musimy patrzeć na rzeczywistość realnie. Być może zatem i nasz budżet będzie wymagał w 
ciągu roku pewnych zmian.
W poniższym materiale Wójt Gminy Krzysztof Turek wyjaśnia wiele kwestii związanych z tegorocznym budżetem, 
zachęcamy do jego przeczytania.
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rii gminy przedsięwzięcia inwestycyjnego 
nie jest w pełni przez wszystkich doceniana. 
Niestety, nie wszyscy mieszkańcy podłączają 
instalacje domowe do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej. Jest to z jednej strony 
problem niepełnego wykorzystania inwesty-
cji finansowanej ze środków publicznych, 
a z drugiej – hamowanie rozwoju cywiliza-
cyjnego. Cierpi na tym środowisko, a tym 
samym my wszyscy, nierzadko bardzo do-
tkliwie.

W gminie osiedla się coraz więcej no-
wych mieszkańców, którzy przeprowadzają 
się tu głównie z Warszawy. Jest to jeden 
z najważniejszych czynników rozwoju tych 
terenów. Wszyscy nowo zamieszkali, jak 
i rdzenni mieszkańcy chcą w pełni korzystać 
z naszego największego bogactwa, jakim 
jest czyste środowisko naturalne. Mamy do 
tego pełne prawo. 

Zagadnienie to jest szczególnie ważne 
nie tylko ze względu na potrzebę ochrony 
środowiska, ale także z powodu wpływu na 
komfort życia mieszkańców i, co chyba naj-
ważniejsze, na ich zdrowie. 

Większość naszej gminy leży w Otulinie 
Kampinoskiego Parku Narodowego, a to 
także wymusza określone standardy. Wresz-
cie niebagatelne znaczenie ma tu strona 
materialna. Nie jest tajemnicą, że nasze 
nieruchomości nabierają wartości w miarę 
uzbrajania terenu, ale również ich wartość 
zależy od poziomu ekologii. 

Do niedawna gmina miała ograniczone 
możliwości wpływania na dynamikę podłą-
czania się gospodarstw domowych do kana-
lizacji, jednak w bieżącym roku to się zmie-
ni. Pracę rozpoczęła bowiem Straż Gminna, 
która będzie sprawdzać, czy mieszkańcy 
mają podpisane umowy i rachunki z firma-
mi asenizacyjnymi. Mam nadzieję, że egze-
kwowane prawo przyczyni się do poprawy 
stanu środowiska na naszym terenie.

Zrównoważony rozwój gminy

Dobrym przykładem realizacji wspo-
mnianego projektu, a zarazem harmonij-
nego rozwoju infrastruktury gminy jest 
Kwirynów, gdzie ulice są sukcesywnie kana-
lizowane, po czym uzyskują estetyczne wy-
kończenie kostką lub destruktem bitumicz-
nym. Wszystkie prace przeprowadza się 
tam planowo, a ostatnim ich elementem, 
po doprowadzeniu mediów, jest budowa 
dróg i chodników. W taki sposób właśnie 
wykonano prace przy ulicach: Tulipanowej, 
Irysowej, Granicznej, Berberysowej, itp.

Z tematem budowy kanalizacji wiąże się 
jeszcze jedno zagadnienie. Rząd Polski podjął 
zobowiązanie, że do roku 2015 wszystkie ście-
ki w naszym kraju będą oczyszczane, jednak 
dotąd niewiele rejonów ma szansę spełnić ten 
wymóg. Nawet Warszawa nie ma kanalizacji 
na całym swoim terenie, nie wspominając już 
o budowie oczyszczalni „Czajka”, która dotąd 
nie może ruszyć z miejsca.

Możemy się obawiać, że zobowiązania 

podjęte na forum Unii Europejskiej przez 
rząd zostaną przerzucone na samorządy i te 
gminy, które nie wprowadzą odpowiedniej 
gospodarki wodno-ściekowej, będą płacić 
wysokie kary środowiskowe. 

Chciałbym przekonać wszystkich Miesz-
kańców naszej gminy, że budowa kanalizacji 
i podłączenie się do niej jest konieczne nie 
tylko ze względu na ochronę środowiska, ale 
również wyznacza standard gospodarstw 
domowych. Jest to również najtańsza meto-
da pozbycia się ścieków (kilkakrotnie tańsza 
niż wywożenie nieczystości szambiarką). 

Nowe tereny budowlane

Zmiana przeznaczenia gruntów z rol-
niczych na budowlane jest tematem, który 
zawsze interesuje wiele osób, jest to rów-
nież zadanie gminy, która musi na ten cel 
zaplanować w budżecie określone środ-
ki finansowe. „Odrolnienia” są bowiem 
procesem ciągłym, stale postępującym 
w babickiej gminie. Mamy obecnie w opra-
cowaniu trzy plany zagospodarowania 
przestrzennego, dotyczą one: południowej 
części Klaudyna, południowej części pasa 
w Zielonkach i Koczargach Nowych (przy 
ul. Warszawskiej) i w Borzęcinie pomiędzy 
ul. Warszawską a Kosmowską. W tym roku 
plany te zostaną uchwalone. W harmono-
gramie prac planistycznych przewidziano 
także zmianę przeznaczenia gruntów dla 
następnych obszarów gminy. Warto pod-
kreślić, że działania te zawsze wykonywane 
są pod ogromną presją właścicieli gruntów, 
którym zależy na jak najszybszym prze-
kształceniu terenów rolnych w budowlane, 
a co za tym idzie, znakomitym podniesie-
niem ich wartości.

Ponieważ zagadnienie to zawsze wy-
wołuje wiele kontrowersji, od lat stosujemy 
w gminie przejrzyste zasady przekształceń. 
Co roku zmieniamy przeznaczenia gruntów 
w trzech fragmentach gminy: środkowym, 
wschodnim i zachodnim. Harmonogram 
prac planistycznych określa kolejność prze-
kształceń i zostaje zatwierdzony przez rad-
nych, stąd nie ma tu miejsca na elementy 
dowolności czy uznaniowości.

Przekształcenia gruntów wymaga-
ją także zaplanowania dużych środków 
w budżecie gminy, które potrzebne są nie 
tylko na opracowanie planów, ale zwłasz-
cza na wykupienie terenów pod drogi 
i niezbędne uzbrojenie terenów w wodo-
ciąg, kanalizację, a później w drogi. Gmina 
współuczestniczy także w doprowadzeniu 
energii elektrycznej, budując oświetlenie 
na nowych terenach przeznaczonych do 
zamieszkania.

Internet

Otrzymuję wiele pytań dotyczących 
Internetu. Środki na to nowe medium za-
planowaliśmy także w tegorocznym bu-
dżecie. W ubiegłym roku opracowano 

w naszym powiecie koncepcję Internetu 
szerokopasmowego obejmującego 7 gmin 
powiatu. Zamierzaliśmy składać wniosek 
do UE o dofinansowanie realizacji tego 
projektu, jednak w międzyczasie zmieniły 
się uwarunkowania zewnętrzne. Okazało 
się, że Urząd Marszałkowski postanowił nie 
ogłaszać konkursów dla gmin i powiatów, 
a zamierza zrealizować budowę łączy sze-
rokopasmowych dla całego województwa. 
Ponieważ nie przydzielono środków z UE na 
to przedsięwzięcie, nasza koncepcja legła 
w gruzach. Będziemy jednak rozwijać sieć 
internetową w gminie samodzielnie w opar-
ciu o już istniejącą infrastrukturę Telekomu-
nikacji Polskiej. W tym celu wykorzystamy 
istniejące linie światłowodowe i w stosun-
kowo krótkim czasie możemy dużą część 
gminy pokryć Internetem. Jest także szansa 
na uruchomienie pierwszych „hot-spotów” 
na naszym terenie, ale docelowo planujemy 
budowę szerokopasmowych łączy, które 
będą dostępne w całej gminie. Umożliwią 
one powstawanie nie tylko firm komputero-
wych, ale także zainstalowanie kilkudziesię-
ciu kamer, które będą monitorować newral-
giczne miejsca i przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa na naszym terenie.

Drogi

Na drogi gminne w tegorocznym bu-
dżecie przeznaczono ponad 14 mln zł. Za-
planowaliśmy także remonty kilku dróg przy 
udziale środków unijnych, m.in. ul. Kutrze-
by i Białej Góry, jednak już wiemy, że ilość 
wniosków złożonych w tej sprawie przez 
gminy znacznie przewyższa pulę środków 
finansowych przeznaczonych na drogi. 
Wiele prac wykonamy zatem we własnym 
zakresie. Będziemy współfinansowali także 
remonty dróg powiatowych i wojewódz-
kich. 

W tym roku planowany jest m.in. re-
mont ul. Sikorskiego (drogi wojewódzkiej), 
powstaną tam dwa ronda: przy zbiegu ulic 
Sikorskiego i Hubala-Dobrzańskiego, oraz 
przy ul. Sikorskiego i Ekologicznej. Wszystko 
wskazuje na to, że projekty dotyczące prze-
budowy tej drogi zostaną niebawem zakoń-
czone i Urząd Marszałkowski wywiąże się ze 
swoich wcześniejszych zobowiązań. 

W latach 2009-2010 przewidziano tak-
że remonty dróg powiatowych: ul. Sienkie-
wicza w Babicach, ul. Mościckiego w Lip-
kowie, ul. Akacjowej w Koczargach Starych, 
a także ul. Południowej w Zielonkach. Sta-
rostwo planuje na ten cel pozyskać środki 
z UE. Jeśli nie będzie to możliwie, prace 
zostaną wykonane przy pomocy finansowej 
naszej gminy. Jest szansa także na remont 
ul. Sobieskiego w Borzęcinie (drogi prowa-
dzącej w kierunku Ołtarzewa).

Warto zauważyć, że co roku środki fi-
nansowe na drogi są zwiększane. Stan dróg 
systematycznie się poprawia, ale wiele inwe-
stycji, aby wykorzystać racjonalnie skromne 
fundusze, może być wykonanych dopiero 
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po zakończeniu budowy sieci kanalizacyj-
nej. Będziemy również poprawiać stan dróg 
gruntowych, w wielu miejscach zostanie tam 
położona warstwa destruktu bitumicznego.

Kultura, sport, rekreacja

Omawiając tegoroczne plany in-
westycyjne, nie sposób nie wspomnieć 
o budowie basenu. Temat ten co roku 
powraca na łamach „GB”. W ubiegłym 
roku zapowiadaliśmy uregulowanie tej 
sprawy. Obecnie Gmina jest już właści-
cielem wspomnianej nieruchomości, któ-
ra znajduje się przy Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach. Grunt zakupiono 
po cenach sprzed 6 lat. Budowla zosta-
ła wyceniona poniżej kosztów inwestor-
skich. Zrobiliśmy zatem na tej transakcji 
dobry interes. W międzyczasie powstała 
nowa koncepcja wykorzystania obiektu. 
Powstanie tam Centrum Sportowo-Kultu-
ralno-Rekreacyjne z basenem. 

Koncepcja Centrum obejmuje nowo-
czesną bibliotekę, dom kultury z salą wi-
dowiskową, w której będzie imponujący 
balkon-galeria, kawiarnię z rozsuwany-
mi ścianami, umożliwiającymi aranżację 
wielkości pomieszczenia w zależności od 
potrzeb, i część sportowo-rekreacyjną 
z basenem, atrakcjami wodnymi, salami do 
squasha i płytą ze sztucznym lodowiskiem 
na zewnątrz obiektu. Kilka pomieszczeń 
przeznaczymy także na sale rehabilitacyjne 
i odnowę biologiczną. 

Ciekawostką tego obiektu będzie obser-
watorium astronomiczne umieszczone na 
wieży z obrotową kopułą. Część planistycz-
na Centrum jest aktualnie na ukończeniu. 
W br. wyłonimy wykonawcę obiektu, a pra-
ce budowlane będą realizowane w miarę 
możliwości finansowych Gminy.

Trwają także prace przy nowych tere-
nach sportowych w Zielonkach. Boisko zo-
stało tam już ogrodzone i aktualizowana 
jest koncepcja zagospodarowania terenu. 
Lada moment zlecimy opracowanie projek-
tu boiska ze sztuczną nawierzchnią, spełnia-
jącego wszystkie wymogi piłkarskie. Planuje 
się tam także wykonanie szatni i zaplecza 
sanitarnego dla zawodników.

W roku bieżącym Gmina wykona rów-
nież kilka mniejszych inwestycji. Dzięki za-
warciu porozumienia z parafiami w Bliznem 
i Borzęcinie, w pobliżu kościołów, a jedno-
cześnie obok placówek edukacyjnych (przed-
szkola i szkoły) powstaną parkingi. Parafia 
użycza nam swojego gruntu, a my wykonu-
jemy inwestycje.

Parkingi będą służyły w dni powszednie 
rodzicom odwożącym swoje dzieci do pla-
cówek oświatowych, a w niedziele i święta 
wiernym. Parafie będą nadal właścicielami 
gruntu i uzyskają wygodne parkingi, a Gmi-
na realizując inwestycję bez potrzeby kupo-
wania terenu oszczędzi środki finansowe. 
Parkingi zostaną utwardzone kostką i będą 
wykonane w br.

Pomoc socjalna
 
Administracja rządowa coraz więcej zadań 

socjalnych ceduje na samorządy, jednak w ślad 
za tymi przekształceniami nie idą wystarczające 
środki finansowe, w rezultacie zadania socjalne 
są dużym obciążeniem dla gmin. 

W tegorocznym budżecie na pomoc 
społeczną przeznaczyliśmy blisko 3,5 mln zł. 
Chciałbym w tym miejscu podkreślić bardzo 
sprawne działanie naszego GOPS-u i wo-
lontariatu, który już kilka lat działa w babi-
ckiej gminie. Zawsze staramy się pomagać 
najbardziej potrzebującym, stosując czasem 
nawet niestandardowe rozwiązania. Ostat-
nio zakupiliśmy kontener mieszkalny. Prze-
prowadziła się do niego osoba mieszkająca 
dotąd w obiekcie, który groził katastrofą 
budowlaną. Dzięki naszej pomocy starsza 
osoba uzyskała lokal socjalny – bezpieczne 
miejsce do zamieszkania.

Tegoroczny budżet gminy uchwalo-
no 19 grudnia 2008 r. Uzyskał on po-
zytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej i został przyjęty przez Radę 
Gminy Stare Babice. Jest to budżet wy-
jątkowy z punktu widzenia naszej gmi-
ny, niezwykle dynamiczny i uwzględ-
niający możliwość pozyskania dużych 
środków finansowych z Unii Europej-
skiej. Ten budżet daje nam szansę dy-
namicznego rozwoju babickiej ziemi. 
Życzmy sobie wszyscy, abyśmy mogli 
go w pełni zrealizować i wykorzystać 
dla dobra naszej społeczności. mł.

Co roku w Święto Trzech Króli 
mieszkańcy naszej gminy spotykają 
się na uroczystej gali w Gimnazjum 
w Koczargach. Najważniejszym 
wydarzeniem wieczoru jest 
wręczenie statuetki Babinicza, która 
stanowi symboliczne podziękowanie 
dla osoby szczególnie zasłużonej dla 
naszej społeczności. W tym roku 
statuetką uhonorowano Wandę 
Morawską. 

Już po raz dwunasty Przedstawi-
ciel Kapituły Gminnego Oskara wrę-
czył najważniejsze gminne wyróżnienie 
– statuetkę Babinicza. – Wielkie zasłu-
gi Wandy Morawskiej dla mieszkańców 
gminy pozwalają nam uznać Jej osobę 
za szczególnie oddaną sprawom spo-
łecznym, wrażliwą na krzywdy i goto-
wą do poświęceń w niesieniu pomo-
cy innym – mówił Wójt Krzysztof Turek 
podczas wręczania nagrody. Laureat-
ka nie kryła wzruszenia, jakie wywołało 
w niej to wyjątkowe wyróżnienie.

Wanda Morawska od lat prowadzi 
w gminie działania społeczne zwalcza-
jące przemoc i alkoholizm w rodzinach. 
Dzięki jej inicjatywie Gmina Stare Babi-

ce, jako jedna z pierwszych, zaczęła pro-
wadzić działalność pomocową dla ofiar 
przemocy domowej. Grupa wsparcia 
„Jutrzenka”, którą laureatka założyła 10 
lat temu, pomogła wielu osobom. Dzię-

ki spotkaniom Grupy ofiary maltretowa-
ne fizycznie i psychicznie przestały czuć 
się samotne i odizolowane oraz, co naj-
ważniejsze, przełamały barierę wstydu 
i upokorzenia. Praca nad własną osobo-

Babinicz(anka) 2008!
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wością i rozmowy z innymi pokrzywdzo-
nymi sprawiły, że osoby te stawiły czoło 
sytuacji, w której się znalazły i nauczyły 
się radzić sobie wtedy, gdy pojawia się 
przemoc. Niewątpliwą inspiracją była dla 
nich właśnie postać Wandy Morawskiej.

Laureatka zainicjowała również 
powstanie gminnego Zespołu Interdy-
scyplinarnego i od 7 lat koordynuje jego 
prace. Nawiązała współpracę z przed-
stawicielami wielu instytucji i zjednoczy-
ła je wokół idei lokalnego wsparcia dla 
osób doświadczających przemocy. Wiel-
kie znaczenie ma także sama działalność 
promująca pomoc dla osób pokrzyw-
dzonych, a także nagłaśniająca proble-
my przemocy i alkoholizmu prowadzo-
na przez Wandę Morawską. Organizo-
wanie konferencji, edukacja środowiska 
gminnego, pisanie artykułów do lokalnej 
prasy, zamieszczanie informacji w ulot-
kach, broszurach i na tablicach informa-
cyjnych instytucji gminnych sprawia, że 
coraz więcej osób ma odwagę poprosić 
o pomoc. – Pani Wanda Morawska dba 
o kontakty z władzami gminy. Od wielu 
lat dzięki Jej trosce, ogromnej pracy, ini-
cjatywie i zaangażowaniu pomoc ofia-
rom przemocy domowej jest bardzo sku-
teczna – mówił Wójt.

Tradycyjnie na babickiej gali nie 
zabrakło ciekawych występów artystycz-
nych. Piękny koncert kolęd, zarówno 
polskich, jak i amerykańskich, wykona-
ła gminna orkiestra młodzieżowa pod 
batutą Mariusza Dżyga. Swoim głosem 

oczarowała pub-
liczność córka dyry-
genta – Eliza Dżyga, 
która wykonała 
pieśni łacińskie przy 
akompaniamencie 
skrzypiec. Punktem 
kulminacyjnym czę-
ści artystycznej był 
występ Agnieszki 
Fatygi, która zasko-
czyła gości nie tylko 
urozmaiconym pro-
gramem artystycz-
nym, ale również 
pomys łowośc i ą . 
– W Babicach jest 
jakiś seks! – śpie-
wała Agnieszka Fatyga parodiując głosy 
znanych piosenkarek. Artystka zapro-
siła także gości do wspólnego rymo-
wania. Specjalnie na tę okazję napisała 
bowiem poemat, w którym, ku zadowo-
leniu damskiej części publiczności, poka-
zała, że w Bab(icach) rządzą Baby! 

Po części kabaretowej swego wystę-
pu Agnieszka Fatyga zaprezentowała 
utwoy liryczne, jak mówi, najbliższe jej 
sercu. Nie bez powodu została nie-
gdyś okrzyknięta polską Marią Callas. Jej 

życiorys pokazuje, jak różnorodne krea-
cje przybiera na scenie. Znana jest jako 
aktorka i piosenkarka wykonująca całą 
gamę rodzajów muzyki: od bluesa i prze-
bojów musicalowych do poważnych arii 
operowych. Najsłynniejszą rolę odegrała 

w spektaklu „Opera 
Granda” w 1996 r. 
w warszawskim tea-
trze Ateneum. Wie-
lokrotnie występowa-
ła w Stanach Zjedno-
czonych i Kanadzie 
z orkiestrami symfo-
nicznymi. – To jeden 
z najlepszych głosów 
w Polsce – mówił 
Andrzej Frajndt zapo-
wiadając artystkę.

Jak co roku podczas gali Babicza-
nie wzięli udział w aukcji charytatyw-
nej. Licytowano obrazy, książki i medal 
przekazane przez darczyńców. Licytacja 
cieszyła się w tym roku dużym powo-
dzeniem. Można powiedzieć, że goście 
doskonale bawili się podbijając kolejno 
ceny przedmiotów, aby następnie prze-
kazywać swe wygrane innym. Obiekty 
licytacji przechodziły z rąk do rąk. Ksiądz 
proboszcz Grzegorz Kozicki podarował 
obraz swojemu poprzednikowi ks. Jano-
wi Szubce, a inny z licytujących przeka-
zał wygraną przez siebie rozetę wyko-
naną ze skrzydełek afrykańskich motyli 
dzieciom w Bliznem. Cóż za licytacja! Ta 
zabawna wymiana miała jednak jeden 
wielki cel – pomoc dzieciom niepełno-
sprawnym z Ośrodka Rehabilitacyjno-
Terapeutycznego w Bliznem. Suma pie-
niędzy zebrana podczas licytacji pobi-
ła dotychczasowe rekordy,  wyniosła 
14 000 zł. – Myślę, że uzbierana kwota 
starczy nie tylko, tak jak zakładaliśmy, na 
aparaty wzrokowe, ale będziemy mogli 
dołożyć te fundusze do innych potrzeb-
nych nam sprzętów – powiedziała Anna 
Dobrowolska, dyrektor ośrodka.

Malwina Fabianowicz
Dyrektor Anna Dobrowolska prezentuje 
rozetę z motylich skrzydełek

Gwiazda Babinicza – Agnieszka Fatyga

Ksiądz proboszcz Grzegorz Kozicki 
z wylicytowanym obrazem

gb_01-2009.indd   6gb_01-2009.indd   6 2009-02-05   20:10:022009-02-05   20:10:02



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, 
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 64 529 703 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 91 648 476 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 2.

 W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 44 515 130 zł, 
zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 
latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 27 118 773 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie  - 27 000 000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozli-
czeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  - 1 375 919 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 28 375 919 zł.,  rozchody 
w wysokości 1 257 146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości   -  820 000 zł,
2) celową w wysokości    -  350 000 zł,
z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne w kwocie
  -  350 000 zł.

§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywa-
nych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 246 000 zł z tytułu wyda-
wania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wydatki w kwocie 226 000 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie przeciwdziałania narko-
manii. 

§ 7.
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla docho-
dów własnych jednostek budżetowych: dochody – 6 000 zł; 
wydatki – 7 384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 175 140 zł, 

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicz-
nych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowaw-
czych w wysokości  1 247 435 zł,   
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane 
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów 
publicznych na łączną kwotę 856 500 zł.
 Zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  - 292 000 zł,
2) wydatki  - 431 769 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
– 1.000.000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 
– 27 000 000 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąg-
niętej pożyczki w kwocie 1 257 146 zł.

§ 11.
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przej-
ściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków 
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 
oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do 
wysokości określonej w załącznikach nr 3, 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
(2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 
300.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków , w ramach dzia-
łów między rozdziałami oraz w ramach rozdziałów  między 
paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy.

§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Henryk Kuncewicz 

UCHWAŁA  NR  XXV/241/08 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Babice na rok 2009

BUDŻET GMINY
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/241/08 Rady Gminy Stare Babice  z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009

DOCHODY

700 Gospodarka mieszkaniowa 13 477 900
70004 Ró ne jednostki obs ugi gospodarki mieszkaniowej 55 200

0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa,  
jednostek samorz du terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

49 500

0920 Pozosta e odsetki 200
0970 Wp ywy z ró nych dochodów 5 500

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 13 422 700
0470 Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste 

nieruchomo ci
618 700

0490 Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jednostki samorz du
terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 

850 000

0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa,  
jednostek samorz du terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

650 000

0760 Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego 
przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci

160 000

0770 Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania 
wieczystego nieruchomo ci

11 132 000

0920 Pozosta e odsetki 12 000

750 Administracja publiczna 133 640
75011 Urz dy wojewódzkie 60 640

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z 
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie 
(zwi zkom gmin) ustawami 

59 033

2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj  zada  z 
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych ustawami 

1 607

75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 000
0690 Wp ywy z ró nych op at 10 000
0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa,  

jednostek samorz du terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

40 500

0830 Wp ywy z us ug 1 000
0970 Wp ywy z ró nych dochodów 1 500

75095 Pozosta a dzia alno 20 000
0830 Wp ywy z us ug 20 000

751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s downictwa 

2 452

75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 2 452
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z 

zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie 
(zwi zkom gmin) ustawami 

2 452

754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 400

75414 Obrona cywilna 400
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z 

zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie 
(zwi zkom gmin) ustawami 

400

Dział Rozdział
Nazwa Plan§
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 

39 272 964

75601 Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych  60 100
0350 Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie 

karty podatkowej 
58 600

0910 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 1 500
75615 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci

cywilnoprawnych, podatków i op at lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

3 331 388

0310 Podatek od nieruchomo ci 2 900 000
0320 Podatek rolny 5 512
0330 Podatek le ny 27 512
0340 Podatek od rodków transportowych 129 764
0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 115 100
0910 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 3 500
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op atach lokalnych 150 000

75616 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i op at lokalnych od 
osób fizycznych 

6 236 296

0310 Podatek od nieruchomo ci 2 387 247
0320 Podatek rolny 306 687
0330 Podatek le ny 4 362
0340 Podatek od rodków transportowych 210 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 300 000
0430 Wp ywy z op aty targowej 3 000
0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 3 000 000
0910 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 25 000

75618 Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek samorz du
terytorialnego na podstawie ustaw 

462 000

0410 Wp ywy z op aty skarbowej 120 000
0480 Wp ywy z op at za wydawanie zezwole  na sprzeda  alkoholu 246 000
0490 Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jednostki samorz du

terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 
95 000

0590 Wp ywy z op at za koncesje i licencje 1 000
75621 Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 29 183 180

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 28 333 180
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 850 000

758 Ró ne rozliczenia 7 720 587
75801 Cz  o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 7 664 987

2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 7 664 987
75814 Ró ne rozliczenia finansowe 55 600

0920 Pozosta e odsetki 54 000
0970 Wp ywy z ró nych dochodów 1 600

801 O wiata i wychowanie 1 125 260
80101 Szko y podstawowe 16 700

0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa,  
jednostek samorz du terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

15 400

Dział Rozdział
Nazwa Plan§

0920 Pozosta e odsetki 1 300
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BUDŻET GMINY

10

Dział Rozdział
Nazwa Plan§

80104 Przedszkola 1 046 260
0830 Wp ywy z us ug 666 950
0920 Pozosta e odsetki 2 000
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na 

podstawie porozumie  (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 
377 310

80110 Gimnazja 6 000
0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa,  

jednostek samorz du terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

4 500

0920 Pozosta e odsetki 500
0970 Wp ywy z ró nych dochodów 1 000

80114 Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó 300
0920 Pozosta e odsetki 300

80148 Sto ówki szkolne 56 000
0830 Wp ywy z us ug 56 000

852 Pomoc spo eczna 2 293 500
85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego 
2 070 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z 
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie 
(zwi zkom gmin) ustawami 

2 070 000

85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre 
wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej 

13 200

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z 
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie 
(zwi zkom gmin) ustawami 

13 200

85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z 

zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie 
(zwi zkom gmin) ustawami 

86 000

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych zada
bie cych gmin (zwi zków gmin) 

5 100

85219 O rodki pomocy spo ecznej 87 200
0920 Pozosta e odsetki 1 200
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych zada

bie cych gmin (zwi zków gmin) 
86 000

85295 Pozosta a dzia alno 32 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych zada

bie cych gmin (zwi zków gmin) 
32 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000
92195 Pozosta a dzia alno 1 000

0830 Wp ywy z us ug 1 000

926 Kultura fizyczna i sport 502 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 502 000

8545 rodki pochodz ce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego 
Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zada
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 

502 000

RAZEM DOCHODY 64 529 703

DOCHODY według źródeł finansowania
DB dochody bieżące 53 237 703,00
DPJ Dochody na zadania wykonywane na postawie porozumień między JST 377 310,00
DZ Dochody na zadania zlecone 2 231 085,00
DM dochody majątkowe 11 292 000,00
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BUDŻET GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/241/08 Rady Gminy Stare Babice  z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009

WYDATKI
Dział Rozdział

Nazwa Plan

010 Rolnictwo i owiectwo 216 244
01008 Melioracje wodne 160 000

Wydatki bie ce 160 000 
w tym: 

dotacje 160 000 

01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 50 000

Wydatki maj tkowe 50 000

01030 Izby rolnicze 6 244

Wydatki bie ce 6 244
w tym: 

dotacje 6 244

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz i wod 1 111 009
40002 Dostarczanie wody 1 111 009

Wydatki bie ce 1 111 009 

600 Transport i czno 16 304 750
60004 Lokalny transport zbiorowy 2 100 000

Wydatki bie ce 2 100 000 
w tym: 

dotacje 2 100 000 
w tym: 
Wydatki na realizacje zada  na podstawie 
porozumie  mi dzy JST 2 100 000 

60016 Drogi publiczne gminne 14 204 750

Wydatki bie ce 5 790 000 

Wydatki maj tkowe 8 414 750 

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 468 000
70004 Ró ne jednostki obs ugi gospodarki mieszkaniowej 6 748 000

Wydatki bie ce 168 000
Wydatki maj tkowe 6 580 000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 3 720 000

Wydatki bie ce 1 720 000 

Wydatki maj tkowe 2 000 000 
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710 Dzia alno  us ugowa 1 685 071
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 327 971

Wydatki bie ce 327 971 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 18 380 
Wydatki maj tkowe 1 000 000 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 320 000

Wydatki bie ce 320 000 

71035 Cmentarze 37 100

Wydatki bie ce 37 100
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 18 100 

750 Administracja publiczna 6 661 456
75011 Urz dy wojewódzkie 59 033

Wydatki bie ce 59 033
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 57 263 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 303 208

Wydatki bie ce 303 208 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 5 000 

75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 895 695

Wydatki bie ce 5 840 695 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 4 737 152 
Wydatki maj tkowe 55 000

75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 251 000

Wydatki bie ce 251 000 

Dział Rozdział
Nazwa Plan

w tym: 
wynagrodzenia i pochodne 35 000 

75095 Pozosta a dzia alno 152 520

Wydatki bie ce 152 520 
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s downictwa 

2 452

75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 2 452

Wydatki bie ce 2 452
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 2 452 

752 Obrona narodowa 700
75212 Pozosta e wydatki obronne 700

Wydatki bie ce 700

754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 1 040 901
75404 Komendy wojewódzkie Policji 86 000

Wydatki bie ce 86 000
w tym: 

dotacje 86 000

75412 Ochotnicze stra e po arne 243 757

Wydatki bie ce 243 757 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 16 200 

75414 Obrona cywilna 900

Wydatki bie ce 900
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 400

75416 Stra  Gminna 585 836

Wydatki bie ce 585 836 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 453 363 

75421 Zarz dzenie kryzysowe 100 000

Wydatki bie ce 100 000 

Pozosta a dzia alno75495 24 408

Wydatki bie ce 24 408

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 

188 600

75647 Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych 188 600

Wydatki bie ce 188 600 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 130 600 
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

757 Obs uga d ugu publicznego 280 000
75702 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du 

terytorialnego 
280 000

Wydatki bie ce 280 000 
w tym: 

na obs ug  d ugu 280 000 

758 Ró ne rozliczenia 2 757 941
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 170 000

Wydatki bie ce 820 000 

Wydatki maj tkowe 350 000 

75831 Cz  równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 1 587 941

Wydatki bie ce 1 587 941 

801 O wiata i wychowanie 26 539 927
80101 Szko y podstawowe 10 522 851

Wydatki bie ce 6 222 851 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 4 897 625 
Wydatki maj tkowe 4 300 000 
Wydatki maj tkowe

80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych 145 184

Wydatki bie ce 145 184 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 122 738 

80104 Przedszkola 9 482 946

Wydatki bie ce 2 235 511 

Wydatki bie ce 1 247 435 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 1 147 966 

dotacje 429 878
dotacje 1 247 435 
w tym: 
Wydatki na realizacje zada  na podstawie 
porozumie  mi dzy JST 429 878 

Dotacje podmiotowe 1 247 435 
Wydatki maj tkowe 6 000 000 

80110 Gimnazja 3 992 840

Wydatki bie ce 2 992 840 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 2 333 047
Wydatki maj tkowe 1 000 000 
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

80113 Dowo enie uczniów do szkó 701 136

Wydatki bie ce 701 136 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 76 230 

80114 Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó 446 833

Wydatki bie ce 446 833 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 394 628 

80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 50 642

Wydatki bie ce 50 642

80148 Sto ówki szkolne 1 165 377

Wydatki bie ce 365 377 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 276 445 
Wydatki maj tkowe 800 000 

80195 Pozosta a dzia alno 32 118

Wydatki bie ce 32 118
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 15 963 

851 Ochrona zdrowia 341 680
85141 Ratownictwo medyczne 40 300

Wydatki bie ce 40 300
w tym: 

dotacje 40 300
w tym: 
Wydatki na realizacje zada  na podstawie 
porozumie  mi dzy JST 40 300 

85149 Programy polityki zdrowotnej 55 380

Wydatki bie ce 55 380
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 3 180 

85153 Zwalczanie narkomanii 20 000

Wydatki bie ce 20 000
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 3 000 
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85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 226 000

Wydatki bie ce 226 000 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 110 100 

852 Pomoc spo eczna 3 470 985
85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego 
2 070 000

Wydatki bie ce 2 070 000 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 64 890 

85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre 
wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej 

13 200

Wydatki bie ce 13 200

85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 289 100

Wydatki bie ce 289 100 

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000

Wydatki bie ce 1 000

85219 O rodki pomocy spo ecznej 808 614

Wydatki bie ce 808 614 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 632 884 

85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 30 651

Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki bie ce 30 651
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 30 651 

85295 Pozosta a dzia alno 258 420

Wydatki bie ce 258 420 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 25 320 
dotacje 61 000
w tym: 
Dotacje celowe na zadania w asne gminy 
realizowane przez podmioty nale ce i nie nale ce
do sektora FP  

61 000 
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 438 863
85401 wietlice szkolne 337 249

Wydatki bie ce 337 249 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 294 684 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej, a tak e
szkolenia m odzie y

19 938

Wydatki bie ce 19 938
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 12 038 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 676

Wydatki bie ce 81 676

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 13 627 784
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 11 056 444

Wydatki bie ce 2 356 444 

Wydatki maj tkowe 8 700 000 

90002 Gospodarka odpadami 80 000

Wydatki bie ce 80 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 301 340

Wydatki bie ce 301 340 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 16 340 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 180 000

Wydatki bie ce 180 000 

7 /

90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 1 935 000

Wydatki bie ce 1 105 000 

Wydatki maj tkowe 830 000 

90095 Pozosta a dzia alno 75 000

Wydatki bie ce 75 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 111 300
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 1 500 000

Wydatki maj tkowe 1 500 000 
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

92116 Biblioteki 175 140

Wydatki bie ce 175 140 
w tym: 

dotacje 175 140 
w tym: 
Dotacje podmiotowe 175 140 

92195 Pozosta a dzia alno 436 160

Wydatki bie ce 336 160 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 31 660 
dotacje 128 000 
w tym: 
Dotacje celowe na zadania w asne gminy 
realizowane przez podmioty nale ce i nie nale ce
do sektora FP  

128 000 

Wydatki maj tkowe 100 000 

926 Kultura fizyczna i sport 4 400 813
92601 Obiekty sportowe 2 050 000

Wydatki maj tkowe 2 050 000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 600 813
Wydatki bie ce 1 565 433 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 353 826 
dotacje 667 500 
w tym: 
Dotacje celowe na zadania w asne gminy 
realizowane przez podmioty nale ce i nie nale ce
do sektora FP  

667 500 

Wydatki maj tkowe 35 380

Pozosta a dzia alno92695 750 000

Wydatki maj tkowe 750 000  
 

  

 

 

 
 

 

 

RAZEM WYDATKI 91 648 476 
 

 
 

 
 

 

 

WYDATKI według kierunków finansowania
300 Wydatki bieżące 47 133 346,00
310 wynagrodzenia i pochodne 16 317 125,00
320 dotacje 5 101 497,00
330 na obsługę długu 280 000,00
320b Wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 2 570 178,00
320c Dotacje podmiotowe 1 422 575,00

320d Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
należące i nie należące do sektora FP 856 500,00

400 Wydatki majątkowe 44 515 130,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/241/08 Rady Gminy Stare Babice  z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Dzia Rozdzia §
Okres

realizacji Ca kowity koszt 

Nak ady / planowane limity finansowe 

Zadanie, opis 

Jednostka 
ród o finansowania Poniesione 2009 2010 2011

07 Urz dzenie punktu wypo ycze  ksi ek we wsi Borz cin Du y
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor
:

2009 - 2010 600 000
921 92195 6050 100 000

planowane limity finansowe: 

500 0001 rodki w asne 

09 Budowa ci gu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor
:

2009 - 2010 400 000
926 92695 6050 50 000

planowane limity finansowe: 

350 0001 rodki w asne 

10 Budowa systemu cie ek rowerowych 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor
:

2009 - 2013 2 800 000
926 92695 6050 100 000

planowane limity finansowe: 

300 000 300 000 1 rodki w asne 

104 Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy o rodku dla niepe nosprawnych w Blizne Jasi skiego 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor
:

2009 - 2010 1 000 000
926 92695 6050 100 000

planowane limity finansowe: 

900 0001 rodki w asne 

18a Budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor
:

2007 - 2011 2 564 758
600 60016 6050 100 000

planowane limity finansowe: 

164 758 1 400 000 900 000 
1 rodki w asne 

23 Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Bia ej Góry 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice 

2007 - 2010 3 196 990
600 60016 6050 100 000

planowane limity finansowe: 

96 990 3 000 000
1 rodki w asne 
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Dzia Rozdzia §
Okres

realizacji Ca kowity koszt 

Nak ady / planowane limity finansowe 

Zadanie, opis 

Jednostka 
ród o finansowania Poniesione 2009 2010 2011

25a Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice 

2007 - 2010 2 094 306
600 60016 6050 300 000

planowane limity finansowe: 

94 306 1 700 000
1 rodki w asne 

38a Budowa lokalnej infrastruktury spo ecze stwa informacyjnego 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice 

2007 - 2013 1 700 000
710 71004 6050 1 000 000

planowane limity finansowe: 

100 000 61 715 30 000 
1 rodki w asne 

138 285 170 000 2 rodki UE 

49 Budowa O rodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor 

2007 - 2010 5 168 802
926 92601 6050 2 000 000

planowane limity finansowe: 

718 802 2 450 000
1 rodki w asne 

58 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wk adów do spó ek prawa handlowego oraz na uzupe nienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych 
instytucji finansowych  EKO-Babice 

1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 
1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor 

2007 - 2011 34 992 006
900 90001 6010 8 700 000

planowane limity finansowe: 

19 205 717 5 055 000 2 031 289 
1 rodki w asne 

68 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z bibliotek  i basenem w Starych Babicach   
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor 

2008 - 2011 18 500 000

921 92109 6050 1 500 000

planowane limity finansowe: 

7 332 000 6 000 000 3 668 000 
1 rodki w asne 

84a Odwodnienie wsi Klaudyn 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor 

2008 - 2013 522 000
600 60016 6050 100 000

planowane limity finansowe: 

22 000 100 000 100 000 
1 rodki w asne 

93a Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutos awskiego (w latach 2008-2009 wykonanie projektu) 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor 

2008 - 2012 4 500 000
600 60016 6050 260 000

planowane limity finansowe: 

40 000 2 000 000 
1 rodki w asne 
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2008 - 2011 2 530 000 
 

 
 

600 60016 6050  50 000
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

planowane limity finansowe: 
 

 
 

 

 

30 000
 

1 000 000 1 450 000 
1 rodki w asne 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Planowane limity finansowe 
 
 
 

 
 
Podsumowanie 
zada  
inwestycyjnych

 
 

Ca kowity 
koszt 

  
 

Poniesione 
nak ady 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
rodki w asne 

 

 
80 568 862 z  

 

 
27 804 573 z 14 460 000 z 22 816 715 z

 
10 479 289 z  

 
rodki UE 

 

 
 

   
138 285 z

 
170 000 z  

 
Ogó em 

 
80 598 862 z  

 

 
27 804 579 z 14 460 000 z

 
22 955 000 z

 
10 649 289 z  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dzia Rozdzia §
Okres

realizacji Ca kowity koszt 

Nak ady / planowane limity finansowe 

Zadanie, opis 

Jednostka 
ród o finansowania Poniesione 2009 2010 2011

94a Modernizacja ulicy Klonowej w Koczargach 
1UG-IN Urz d Gminy Stare Babice 

1UG Urz d Gminy Stare Babice Inwestor 

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/241/08 Rady Gminy Stare Babice  z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009
Zestawienie zadań inwestycyjnych

 

Dzia  Rozdzia  
Zadanie Nazwa Plan 

 

 

 

zadania w asne 44 515 130,00

 

 
 

 
 

 
 

010 Rolnictwo i owiectwo 50 000,00
 

01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 50 000,00
 

5a Uporz dkowanie gospodarki wodno - ciekowej Gminy Stare Babice w 
otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego 50 000,00

 

 

 

 
 
 

 
 

600 Transport i czno  8 414 750,00
 

60016 Drogi publiczne gminne 8 414 750,00
 

103 Opracowanie koncepcji modernizacji uk adu komunikacyjnego w Blizne 
Jasi skiego i Blizne aszczy skiego 50 000,00

 

14a Przebudowa ulicy Kutrzeby w Starych Babicach 4 584 750,00
 

15 Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasi skiego, ul. Ko ciuszki (na odcinku 
od ul. aszczy skiego do ul. Chopina) 1 600 000,00

 

18a Budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie 100 000,00
 

22 Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy 50 000,00
 

23 Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Bia ej Góry 100 000,00
 

25a Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach 300 000,00
 

28a Ustawienie masztów do fotoradarów na terenie gminy 50 000,00
 

37a Budowa ci gu pieszo-jezdnego wzd u  ogrodzenia Zespo u Szkolno -
Przedszkolnego w Borz cinie Du ym (od strony ulicy Sobieskiego) 500 000,00

 

62 Budowa parkingu w Borz cinie Du ym  250 000,00
 

63 Zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego 195 000,00
 

64 Urz dzenie gminnego skweru na osiedlu w Zielonkach przy ul. Pó nocnej 175 000,00
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Dzia  Rozdzia  
Zadanie Nazwa Plan 

  

g g y j
 

84a Odwodnienie wsi Klaudyn 100 000,00
 

93a Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutos awskiego (w latach 2008-
2009 wykonanie projektu) 260 000,00

 

94a Modernizacja ulicy Klonowej w Koczargach 50 000,00
 

95a Budowa ulicy gminnej we wsi Babice Nowe - przed u enie ul. Pi sudskiego (w 
2008 r. wykonanie projektu) 50 000,00

 
 
 

 
 

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 580 000,00
 

70004 Ró ne jednostki obs ugi gospodarki mieszkaniowej 6 580 000,00
 

34a Budowa budynku komunalnego z cz ci  przeznaczon  na O rodek Zdrowia 
w Starych Babicach 6 500 000,00

 

36a  Zagospodarowanie dzia ki gminnej w Babicach Nowych przy skrzy owaniu 
ulic: Warszawskiej, Ogrodniczej 80 000,00

 

 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 2 000 000,00
 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

710 Dzia alno  us ugowa 1 000 000,00
 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000 000,00
 

38a Budowa lokalnej infrastruktury spo ecze stwa informacyjnego 1 000 000,00

 

 

 
 
 

 
 

750 Administracja publiczna 55 000,00
 

75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 000,00
 

105 Zakup pieca gazowego  35 000,00
 

54a Zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urz du Gminy 
w Starych Babicach 20 000,00

 

 

 

 
 
 

 
 

758 Ró ne rozliczenia 350 000,00
 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00
 

39 Rezerwa inwestycyjna 350 000,00

 

 

 
 

 
 

 
 

801 O wiata i wychowanie 12 100 000,00
 

80101 Szko y podstawowe 4 300 000,00
 

42 Modernizacja dachu  Szko y Podstawowej  i Przedszkola we wsi Stare  
Babice 3 600 000,00

 

87 Projekt i wykonanie modernizacji kot owni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Borz cinie Du ym 470 000,00

 

88 Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych 
Babicach 230 000,00

 

 

80104 Przedszkola 6 000 000,00
 

44a Budowa przedszkola w Bliznem Jasi skiego 6 000 000,00 
 

80110 Gimnazja 1 000 000,00
 

67 Budowa parkingu przy Gimnazjum w Koczargach Starych 1 000 000,00 
 

80148 Sto ówki szkolne 800 000,00
 

91a Modernizacja sto ówki szkolnej w Starych Babicach 800 000,00

 

 

 
 

 
 

 
 

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 9 530 000,00
 

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 8 700 000,00
 

58 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wk adów do spó ek prawa 
handlowego oraz na uzupe nienie funduszy statutowych banków 
pa stwowych i innych instytucji finansowych  EKO-Babice 

8 700 000,00
 

 

90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 830 000,00
 

48 Rozbudowa i modernizacja o wietlenia ulicznego na terenie ca ej gminy 830 000,00
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Dzia  Rozdzia  
Zadanie Nazwa Plan 

  

50a Budowa zespo u sportowo - rekreacyjnego wraz z wyposa eniem we wsi 
Wojcieszyn 300 000,00

70 Urz dzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej  200 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starych Babicach poszukuje osoby, która 
zajęłaby się prowadzeniem Klubu Seniora w  
naszej gminie. Mile widziane doświadczenie 
w takiej pracy, umiejętności organizacyjne.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, 
w dawnej salce katechetycznej przy kościele 

w Starych Babicach. 
Chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00 do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ul. Rynek 11 

tel. 022 722 90 11

Zapraszamy wszystkich do od-
wiedzenia strony internetowej 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Babicach. 

Strona przeznaczona jest dla miesz-
kańców Babic, ludzi korzystających z po-
mocy społecznej, a także dla wszystkich, 
którzy chcą pomagać innym. Zainte-
resowane osoby znajdą tu informacje 
o samym ośrodku i wszystkich grupach 
wsparcia działających na terenie gminy. 

Na bieżąco umieszczane są ogłoszenia 
o bezpłatnych badaniach prowadzonych 
dla mieszkańców i aktualnych wydarze-
niach organizowanych przez GOPS. Za 
pomocą strony internetowej będzie moż-
na skorzystać z porad prawnych, uzyskać 
informacje o świadczeniach rodzinnych 
i pobrać pliki ze wzorami dokumen-
tów związanych z pomocą społeczną. 
Umieszczone tu zostały także informa-
cje dla wolontariuszy zainteresowanych 

współpracą z GOPS-em. Dla osób bezro-
botnych utworzono na stronie dwie za-
kładki: „Ochotniczy Hufiec Pracy” z ak-
tualnymi ofertami zatrudnienia i „Pra-
ce Społecznie Użyteczne”, gdzie można 
znaleźć szczegóły dotyczące programu 
aktywizacji dla osób bezrobotnych. Pyta-
nia i wątpliwości mieszkańcy mogą prze-
syłać drogą mailową na adres: 

gops@babice-stare.waw.pl. 

Strona internetowa GOPS
www.gops-starebabice.waw.pl

 
 
 

 
 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 600 000,00
 

92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 1 500 000,00
 

68 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z bibliotek  i basenem w Starych 
Babicach   1 500 000,00 

 

92195 Pozosta a dzia alno  100 000,00
 

07 Urz dzenie punktu wypo ycze  ksi ek we wsi Borz cin Du y  100 000,00

 

 

 
 

 
 

 
 

926 Kultura fizyczna i sport 2 835 380,00
 

92601 Obiekty sportowe 2 050 000,00
 

49 Budowa O rodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach 2 000 000,00
 

51a Budowa zespo u sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposa eniem we wsi 
Blizne Jasi skiego wraz z modernizacj  zbiornika wodnego pod robocza 
nazw  "Z ota Woda" 

50 000,00

 

 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 380,00
 

100 Zakup bandy rozdzielaj cej boisko do pi ki no nej 6 100,00
 

99 Zakup kosiarki i podkaszarki 29 280,00

 

 

92695 Pozosta a dzia alno  750 000,00
 

09 Budowa ci gu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn 50 000,00
 

10 Budowa systemu cie ek rowerowych 100 000,00
 

104 Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy o rodku dla 
niepe nosprawnych w Blizne Jasi skiego 100 000,00

 

 

 

Panu  
Tomaszowi Druzdowi

 radnemu Lipkowa

najszczersze kondolencje z powodu 
śmierci brata Krzysztofa 

składają

Radni i Wójt Gminy Stare Babice
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Pozbądźmy się eternitu

Gabaryty też wywieziemy

Selektywna zbiórka odpadów
Szanowni Państwo,
Zaczynamy drugi rok prowadzenia 

na terenie naszej gminy pilotażowego 
programu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. W roku 2008 do programu 
przystąpiło ok. 2000 gospodarstw 
domowych, z ogólnej liczby ok. 4500 
gospodarstw domowych na terenie 
gminy Stare Babice. W ciągu dziewięciu 
miesięcy trwania akcji zebrano ok. 170 
ton odpadów posegregowanych. Dane 
te świadczą o dużym zainteresowaniu ze 
strony mieszkańców i zaakceptowaniu 
zaproponowanej formy selektywnej 
zbiórki. Mam nadzieję, że w roku 
bieżącym kolejni mieszkańcy podejmą 
się segregacji odpadów, biorąc pod 
uwagę względy ochrony środowiska, 

m.in. zmniejszenie ilości odpadów 
kierowanych na składowiska oraz 
zaśmiecających nasze otoczenie, a 
także wymierne korzyści wynikające 
ze zmniejszenia ilości odpadów 
niesegregowanych, odbieranych 
odpłatnie. W roku 2008 dokonano 
zmiany „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Stare Babice” zmniejszając wymaganą 
częstotliwość wywozu odpadów z 
posesji, aby stosując selektywną zbiórkę, 
odpady wywozić raz w miesiącu. 

Otrzymanie z odpadów dobrej 
jakości surowców wtórnych wymaga 
od wszystkich uczestników programu 
stosowania się do ustalonych zasad. W 
celu kontroli ich przestrzegania worki 

z odpadami powinny zostać opisane 
kodami zawierającymi numer ulicy oraz 
numer posesji. Spis ulic z terenu gminy 
oraz odpowiadające im kody załączono 
do niniejszego pisma. Kod Państwa posesji 
należy wpisać w miejsce oznaczone na 
worku jako „identyfikator”.

Mieszkańców gminy, którzy 
dotychczas nie segregowali odpadów, 
zapraszam po odbiór kompletów 
worków do sołtysów lub Urzędu Gminy. 
Na kolejnych stronach przedstawiono 
„Zasady segregacji odpadów na terenie 
gminy Stare Babice” oraz harmonogram 
wywozu odpadów w roku 2009. 

Wójt Gminy 
(-) Krzysztof Turek

Informujemy Mieszkańców gminy, 
że w roku 2009 będzie kontynuowana 
akcja usuwania wyrobów zawierających 
azbest, głównie eternitu, z terenu naszej 
gminy. W związku z ubieganiem się 
o dofinansowanie tego przedsięwzięcia 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej prosimy osoby zainteresowane 
usunięciem eternitu o złożenie wniosku 
do Urzędu Gminy Stare Babice w terminie 
do dnia 27 lutego 2009 roku.

Przypominamy, że zdjęcie z budynku 
pokrycia dachowego wykonanego 
z eternitu wymaga dokonania 
zgłoszenia do Wydziału Architektury 
Starostwa Powiatowego Warszawskiego 
Zachodniego.   

W 2009 r. organizowany będzie 
również, jak co roku, wywóz 
gabarytów. Prawdopodobnie 
odbędzie się on na przełomie 
kwietnia i maja. Planowane jest 
połączenie tej akcji z wybranym 
terminem odbioru z posesji 
posegregowanych odpadów. 
Dokładną datę podamy Państwu 
na łamach „GB” w następnych 
numerach. 

W zeszłym roku wyniki akcji wywozu 
gabarytów przerosły najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. Zebrano 575 m3 
śmieci, podczas gdy dotąd ilość ta wyno-
siła ok. 200 m3. Dzięki informacjom 
w prasie i na tablicach ogłoszeniowych 
bardzo dużo osób skorzystało z możli-
wości pozbycia się niepotrzebnych sprzę-
tów tym bardziej, że były one zabierane 
bezpośrednio z podwórek. Wielu miesz-
kańców wyrzuciło stare meble i przepro-

wadziło gruntowne porządki w swoich 
gospodarstwach. Ponieważ firmy, z któ-
rymi Urząd Gminy podpisał umowę, nie 
były przygotowane na tak dużą ilość 
gabarytów nastąpiły pewne opóźnienia 
w ich odbiorze.

Tegoroczna akcja zostanie prze-
prowadzona na podobnych zasadach, 
jak w latach ubiegłych, organizatorzy 
uwzględnią jednak potrzebę wywiezie-
nia większej ilości gabarytów.

INFORMACJE

24

W dniu 19 stycznia 2009 
roku w Starych Babicach 
znaleziono suczkę podob-
ną do labradora.
Suczka poszukuje właś-
ciciela lub nowego opie-
kuna.
Szerszych informa-
cji można zasięgnąć w 
Urzędzie Gminy Stare 
Babice, Referat Ochrony 

Środowiska, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu: 
022 722-90-06

PIES SZUKA DOMU

Kilka dni temu 
w miejscowości 
Koczargi Nowe 
znaleziono pieska. 
Cechy charaktery-
styczne: brak tyl-
nej łapki.
Właściciela lub 
osobę chętną 
do adopcji pie-

ska proszę o kontakt z Referatem Ochrony 
Środowiska pod numerem telefonu:

022 722-90-06
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Rejon I:
Miejscowości: Blizne Jasińskiego, Blizne 
Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów
Terminy odbioru: 
26.01.2009; 23.02.2009; 23.03.2009; 
20.04.2009; 25.05.2009; 22.06.2009; 
27.07.2009; 24.08.2009; 21.09.2009; 
26.10.2009; 23.11.2009; 14.12.2009.

Rejon II:
Miejscowości: Janów, Klaudyn, 
Kwirynów
Terminy odbioru:
27.01.2009; 24.02.2009; 24.03.2009; 
21.04.2009; 26.05.2009; 23.06.2009; 
28.07.2009; 25.08.2009; 22.09.2009; 
27.10.2009; 24.11.2009; 15.12.2009.

Rejon III:
Miejscowości: Babice Nowe, Stare 
Babice
Terminy odbioru: 
28.01.2009; 25.02.2009; 25.03.2009; 
22.04.2009; 27.05.2009; 24.06.2009; 
29.07.2009; 26.08.2009; 23.09.2009; 
28.10.2009; 25.11.2009; 16.12.2009.
  
Rejon IV:
Miejscowości: Koczargi Nowe, Koczargi 
Stare, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś, 
Lipków
Terminy odbioru:
29.01.2009, 26.02.2009; 26.03.2009; 
23.04.2009; 28.05.2009; 25.06.2009; 
30.07.2009; 27.08.2009; 24.09.2009; 
29.10.2009; 26.11.2009; 17.12.2009.

Rejon V:
Miejscowości: Borzęcin Duży, Borzęcin 
Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, 
Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn
Terminy odbioru:
30.01.2009; 27.02.2009; 27.03.2009; 
24.04.2009; 29.05.2009; 26.06.2009; 
31.07.2009; 28.08.2009; 25.09.2009; 
30.10.2009; 27.11.2009; 18.12.2009.
  

§ 1
Selektywnej zbiórce podlegają następu-
jące odpady: papier, tworzywa sztuczne, 
szkło oraz metal.

§ 2
Odpady pozostałe po wysegregowaniu 
odpadów nadających się do odzysku i 
dalszego wykorzystania należy groma-
dzić w pojemnikach przeznaczonych na 
odpady komunalne zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy 
Stare Babice z dnia 31 maja 2007 roku.

§ 3
Odpady przeznaczone do dalszego wy-
korzystania (surowce wtórne) groma-
dzone są w dwóch workach: 
1. Worek niebieski przeznaczony jest do 

zbierania: papieru, tworzyw sztucz-
nych i metalu.

2. Worek zielony przeznaczony jest do 
zbiórki szkła.

 
§ 4

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

papieru, tworzyw sztucznych i meta-
lu należy gromadzić:

 a) gazety, książki, zeszyty, katalogi, 
prospekty, foldery, torby i worki pa-
pierowe, tekturę i kartony oraz opa-
kowania wykonane z tych materia-
łów, opakowania po napojach i środ-
kach spożywczych typu Tetra Pack

 b) opakowania po płynach i napojach 
( PET), plastikowe kubki i opakowania 

po produktach spożywczych, opako-
wania plastikowe po art. gospodar-
stwa domowego (płyny, szampony), 
folie, woreczki foliowe, reklamówki

 c) puszki po napojach i konserwach, 
drobny złom metali kolorowych, alu-
minium, drobny złom żelazny

2. W workach przeznaczonych do zbio-
ru szkła należy gromadzić:

 a) opakowania szklane bezbarwne i 
kolorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne 
od zanieczyszczeń metalami i two-
rzywami sztucznymi.

§ 5
Wyszczególnienie typów odpadów nie 
podlegających selektywnej zbiórce:
1. W worku przeznaczonym do zbioru 

papieru, tworzyw sztucznych i meta-
lu nie można gromadzić:

 a) kalki, zabrudzonego i tłustego pa-
pieru np. z masła, margaryny, artyku-
łów wykonanych z połączenia papie-
ru z innymi materiałami, opakowań 
po nawozach sztucznych i środkach 
ochrony roślin;

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

 c) pojemników po smarach, pojem-
ników po lakierach i farbach, zuży-
tych akumulatorów i baterii, artyku-
łów wykonanych z połączenia metalu 
z innymi materiałami z wyłączeniem 
opakowań typu TETRA PACK;

2. W worku przeznaczonym na szkło 
nie można gromadzić:
a) szkła tłuczonego, luster i szkła zbro-

jonego, fajansu i porcelany, zużytych 
żarówek, lamp jarzeniowych, szkła 
nietłukącego typu DURALEX, ARCO-
ROC.

§ 6
1. Opakowania przeznaczone do segre-
gacji należy opłukać z pozostałości i za-
nieczyszczeń.
2. Puszki metalowe, papierowe opa-
kowania i plastikowe butelki np. po 
napojach należy gromadzić w sposób 
minimalizujący ich objętość (zgniatanie, 
składanie).

§ 7
Obowiązkiem właściciela nieruchomości 
biorącego udział w selektywnej zbiórce 
odpadów jest oznakowanie worka z od-
padami w następujący sposób:
– pierwsza liczba będzie odpowiadała 
kodowi ulicy przyznanemu wg załączni-
ka nr 1 do niniejszego regulaminu
– druga liczba będzie odpowiadała nu-
merowi 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 zmie-
szane (niepoddane segregacji) i odbiera-
ne z terenu posesji wyłącznie odpłatnie.  

Zasady segregacji odpadów 
na terenie gminy Stare Babice

INFORMACJE

25
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. 
zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji 
zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
pod nazwą: szkolenie sportowe oraz udział w zawodach spor-
towych. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w for-
mie udzielenia dotacji celowej na jego realizację.
 
CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadanie 
będzie realizowane w okresie od 2.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
z zachowaniem poniższych warunków: 
1)  przeprowadzenie zajęć sportowych w ramach różnych sek-

cji piłki nożnej oraz badmintona
2)  udział w zawodach organizowanych w ramach współza-

wodnictwa przez związki sportowe
3) utrzymanie obiektów sportowych

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na zadanie przeznacza się kwotę 550 000.00 złotych.
2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare 
Babice może zlecić zadanie jednemu lub kilku wykonawcom 
w granicach łącznej kwoty określonej w pkt. 1.
 
W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU ZADAŃ 
PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI: 570.000 zł.
 
WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzie-
lona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
1. spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie,
2. złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zada-
nia w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3. posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną 
kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretne-
go zadania na terenie gminy Stare Babice. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2009 r. do godz. 1600 
w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o ter-
minie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
 
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE 
OFERTY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 18 lutego 2009 r. powo-
ła Komisję konkursową opiniującą oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 lutego 
2009 r. o godz. 1300 z udziałem wnioskodawców, którzy zło-
żyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do 
wymaganego zestawu dokumentów lub informacji podlegają 
odrzuceniu, o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszyst-
kich wnioskodawców, którzy złożyli oferty. 
4. Oferty spełniające wymogi formalne , oceniane będą przez 
Komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy oce-
nie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 
pkt 1- 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, a ponadto:
–  zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy 

z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okre-
sie poprzednim,

– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
–  zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi 

wnioskodawcy.
5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić 
negocjacje w zakresie dotyczącym: 
1)  zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynika-

jących ze złożonej oferty,
2)  zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie 

oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare 
Babice,

3)  przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi 
do finansowania dotacją,

4)  zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej 
pozycji kosztorysu dotacją z budżetu gminy.

6.  Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację 
otwartego konkursu ofert.

7.  Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji 
jest traktowana jako oferta ostateczna. 

Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia reali-
zacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości przez 
zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
i serwisie informacyjnym. 
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w pokoju 
nr 35 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (Kierownik 
Referatu Sportu i Rekreacji Marcin Palczak) oraz na stronie 
internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w kan-
celarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekra-
czalnym terminie do 19 lutego 2009 r. godz. 1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą 
i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w kon-
kursie.
Wymagana dokumentacja:
– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpi-
sany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przy-
padku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych 
dokumenty poświadczające osobowość prawną,
– regulamin organizacyjny placówki,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 
poprzedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących dzia-
łalność przez krótszy okres – za okres działalności,
– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-
zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego),
– dodatkowe oświadczenie o tym: „że wnioskodawca nie 
jest/albo że jest/ pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji 
budżetowej na skutek przepisu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 
2104 z późn. zmianami)”. Oferty bez dodatkowego oświad-
czenia lub z oświadczeniem, że wykonawca pozbawiony jest 
prawa do otrzymania dotacji budżetowej – będą odrzucone. 
 
 Wójt Gminy Stare Babice 
 Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 
na realizację zadania pod nazwą: szkolenie sportowe oraz udział w zawodach sportowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia 171/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 stycznia 2009 r.
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Na terenie Naszej Gminy działa Grupa Samopomocowa dla 
Samotnych Matek. Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy, 
które podjęły trud samotnego wychowywania swoich dzieci. 
Grupa powołana została, aby wspierać samotne mamy w ich 
codziennym życiu. Dołącz i TY. Czekamy na Ciebie.
Informacje dotyczące Grupy Samopomocowej można uzyskać 
w siedzibie GOPS ul. Rynek 11, Stare Babice od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-13.00 lub pod nr tel. (022) 722 90 11.

Dotychczasowy statut naszej gminy 
zawiera szereg nieścisłości i niewystar-
czających regulacji do sprawnego funk-
cjonowania Rady Gminy. Do przykładów 
tego stanu rzeczy zaliczyć należy mię-
dzy innymi poruszony w interpelacji z 18 
września 2008 r. zapis dotyczący okre-
ślenia sesji nadzwyczajnej, co prowa-
dzi do ryzyka nieważności sesji, a także 
brak stanowczych regulacji w sprawach 
udziału w sesjach i komisjach zaproszo-
nych gości oraz osób niezaproszonych. 
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, 
kiedy na sesji pojawili się przedstawicie-
le telewizji, zakłócając spokój i przeszka-
dzając w obradach Rady Gminy. Brakuje 
również ścisłego określenia dopuszczal-
nego czasu zabierania głosu przez rad-
nych, co wielokrotnie przyczyniło się do 
bezowocnego przedłużania debat.

Zakres środków, którymi dysponuje 
Przewodniczący Rady do panowania nad 
porządkiem obrad, jest dalece niewy-
starczający, zwłaszcza w przypadku, gdy 
osoba uczestnicząca w sesji nie podpo-
rządkowuje się kolejnym poleceniom do-
tyczącym wymaganych zachowań.

W ostatnich latach powstały w gmi-
nie nowe jednostki organizacyjne, takie 
jak EKO-Babice, Straż Gminna, przyjęto 
także uchwały zatwierdzające m.in. Re-

gulamin czystości i porządku na terenie 
gminy, Statut i Regulamin Straży Gmin-
nej oraz inne, które mają wpływ na treść 
podstawowego aktu prawnego w gmi-
nie, jakim jest jej statut. 

Zdaniem Przewodniczącego Komisji 
Statutowej radnego Jana Puściana ww. 
argumenty przemawiają za koniecznoś-
cią wprowadzenia zmian w statucie i do-
stosowania go do najlepszych standar-
dów prawa. Warto także uwzględnić 
rozwój informatyzacji i wdrożyć sposób 
powiadamiania zainteresowanych o se-
sjach i komisjach Rady przez Internet.

Bogate doświadczenia gmin w Pol-
sce, szczególnie tych z tytułami najlep-
szych, które w ostatnich latach dokona-
ły zmian statutów, wskazują na potrzebę 
precyzyjniejszego sformułowania wielu 
zapisów, które są często niepełne, zawiłe 
i niejednoznaczne.

Z badania źródeł pomocnych w zmia-
nie statutu, na pierwsze miejsce preten-
dują teksty statutów gminnych opub-
likowane w Internecie. Należą do nich 
dokumenty gmin: Zielonka – najlep-
sza gmina w 2007 r. (statut z 2003 r., 
znowelizowany w roku 2004), Gniew-
kowo (statut znowelizowany w 2008 r. 
– z dobrym opisem honorowego obywa-
telstwa gminy) i Brenna (statut uchwa-

lony 17 września 2008 r. – przejrzysty 
w formie i zwięzły w treści, z załącznika-
mi na końcu).

W przypadku zgody Komisji Statuto-
wej na skorzystanie z w/w wzorów, które 
mogą posłużyć do opracowania Statutu 
Gminy Stare Babice, dalsze prace moż-
na rozpocząć od ustalenia zakresu zmian 
wynikających z potrzeb społeczności na-
szej gminy, a także poddania zmieniane-
go statutu ocenie prawnej i korekcie ję-
zykowej. 

W celu ustalenia zakresu zmian sta-
tutu wynikających z bieżących i przy-
szłych potrzeb społeczeństwa gminy ko-
nieczne jest przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z pomocą wszystkich rad-
nych i sołtysów.

Kilka dni temu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komisji Statutowej. Wszyst-
kie osoby zainteresowane tym zagad-
nieniem już dziś zapraszamy na kolejne, 
które odbędzie się w Urzędzie Gminy 24 
lutego o godz. 14:00, lub na sesję Rady 
Gminy. Przewodniczący Komisji Statuto-
wej Jan Puścian zachęca także do indy-
widualnych kontaktów w tej sprawie. 

Tel. 0 603 172 436, 
e-mail: jan.puscian@wp.pl

Nowy statut czy nowelizacja 
dotychczasowego?
Rozpoczęła pracę Komisja Statutowa Gminy Stare Babice

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach 

poszukuje stażystki do 
Działu Świadczeń Rodzin-
nych  Ośrodka, do wyko-
nywania prac biurowych. 

Wymagane minimum 
średnie wykształcenie. 
Chętnych zapraszamy 

od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00 – 16.00 
do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
ul. Rynek 11,

tel. 022 722 90 11
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji

WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

LUBICZÓW, ul. Warszawska 43, 05-082 Stare Babice

tel. 022 722 00 69, 0 601 415 977 
godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00- 14:00

LINGUA
angielski i włoski
 Dzieci Młodzież Dorośli

Poranne zajęcia indywidualne
Popołudniowe zajęcia w małych grupach

Dawna Sala Katechetyczna
Stare Babice, ul. Rynek 17

tel. 0696773339             Zapraszamy!

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32, 

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!
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