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22 lutego w kościele w Brochowie 
odbędzie się inauguracyjny koncert VI 
nadzwyczajnej edycji Festiwalu Muzycz-
nego „W Krainie Chopina”. Podczas 
koncertu przedstawiciele władz samo-
rządowych – współorganizatorzy festi-
walu podpiszą porozumienie dotyczące 

współpracy, zostanie ogłoszona również 
akcja „Instrumenty dla Krainy Chopina”.

Podczas koncertu wystąpi Stanisław 
Drzewiecki- fortepian, Marta Boberska – 
sopran, Richard Berkeley – kontratenor, 
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent, Chór 
Kameralny Camerata di Varsawia, Ewa 

Smoniowska-Dżyga oraz Orkiestra Festi-
walu Muzycznego „W Krainie Chopina”.

Pierwszy koncert festiwalowy w naszej 
gminie odbędzie się 28 lutego o godz. 
19:00 w Pałacu Lasotów w Zielonkach. 
Wystąpi Elżbieta Karaś-Kasztel – fortepian.

Serdecznie Zapraszamy

Zapraszamy na Koncert
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Tradycyjnie na początku każdego nowego roku rozmawiamy z Wójtem 
Gminy Stare Babice Krzysztofem Turkiem o budżecie Gminy uchwalonym na 
rok bieżący i o planach babickiego samorządu dotyczących dalszego rozwo-
ju naszych terenów. Wokół dostrzegamy wiele zmian: powstają nowe budyn-
ki, zmienia się układ komunikacyjny dróg, powstają nowe tereny sportowe 
i place zabaw. Stale rozbudowywana jest także sieć wodno-kanalizacyjna. 
Działamy jednak w realiach kryzysu światowego. Czy zatem wysoka dynami-
ka rozwoju babickiej gminy zostanie w tym roku utrzymana? Zachęcamy do 
przeczytania tego artykułu. Znajdziecie w nim Państwo odpowiedzi na wiele 
pytań zadawanych Wójtowi Gminy podczas spotkań z Mieszkańcami.

Jeśli chcecie Pań-
stwo mieć kolektor 
słoneczny w swoim 
domu, zgłoście się 
do projektu pt. 
„ K o m p l e k s o w e 
zwiększenie udziału 
Odnawialnych Źró-
deł Energii w bilan-
sie energetycznym 
Gminy Stare Babice 
poprzez instalację 
urządzeń solarnych  
dla mieszkańców 
gminy.” 

Gmina przygoto-
wuje się do pozyska-
nia funduszy unijnych 

na realizację inwestycji polegających na zaku-
pie i instalacji kolektorów słonecznych w in-
dywidualnych gospodarstwach domowych 
mieszkańców Gminy Stare Babice. Warunkiem 
przygotowania konkurencyjnej dokumentacji 
i ewentualnego pozyskania środków unijnych 
z działania 4.3 „Ochrona powietrza, energe-
tyka” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 
jest wyrażenie przez mieszkańców odpo-
wiednio dużego zainteresowania instalacją 
powyższych urządzeń. Przystąpienie do pro-
jektu wymaga złożenia ankiety zgłoszenio-
wej, następnie podpisania z Gminą umowy 
partnerskiej, w której właściciel wyrazi zgodę  
na udostępnienie budynku podczas monta-
żu i serwisowania w okresie trwania projektu 

cd. str. 8

Tak dużych opadów śniegu i mrozu, 
jakie mamy tegorocznej zimy, nikt się nie 
spodziewał. Fachowcy od pogody prze-
widują, że również w lutym zima będzie 
ostra. Jednak w drugiej połowie miesią-
ca powinno nadejść ocieplenie z dość 
częstymi opadami deszczu, deszczu ze 
śniegiem i mgłami. Z kolei pierwsza de-
kada marca powinna być ciepła i pogod-
na, a druga dekada przyniesie chwilowy 
powiew zimy. Nocami pojawiać się będą 
przymrozki.

Długoterminowe prognozy amerykań-
skich synoptyków dla Polski przewidują, że 
zarówno miesiące zimowe (styczeń, luty), 
jak i wiosenne (marzec, kwiecień, maj) 
mogą być chłodniejsze niż zwykle. Może to 
oznaczać dłuższą zimę i zimną wiosnę. Za 
to czerwiec zapowiada się upalny i wów-
czas wygrzejemy się za wszystkie czasy. Już 
dziś możemy cieszyć się tą perspektywą.

Styczniową falę mrozów zawdzięcza-
liśmy potężnemu wyżowi znad zachod-
niej Rosji. Niestety nie wszyscy zdążyli się 
przed nim uchronić. Od początku tej zimy 

w wyniku wychłodzenia organizmu zmarło 
blisko 200 osób. Pamiętajmy, aby podczas 
mrozów zwracać szczególną uwagę na 
bezdomnych i informować o nich Policję 
i Straż Gminną. Dzięki temu można urato-
wać czyjeś życie.

Niezwykle duże ilości zalegającego śnie-
gu stanowią problem w całym wojewódz-
twie mazowieckim. Co stanie się, gdy pro-
gnozy synoptyków okażą się błędne i tem-
peratura gwałtownie się podniesie? Nagłe 
ocieplenie zagroziłoby wielu terenom, nie 
tylko zalewowym. – Zagrożenie jest real-
ne, choć - przynajmniej na razie - powo-
dzi obawiać się nie musimy – powiedział 
Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, 
podczas konferencji prasowej. 

Obecna sytuacja przywołuje wspomnie-
nia sprzed kilkudziesięciu lat. Powodzie: 
roztopowa z 1979 r. czy zatorowa, która 
wystąpiła w Płocku 3 lata później, dowo-
dzą, że Wisła i Bug potrafią być rzekami 
nieprzyjaznymi dla mieszkańców. W tej sy-
tuacji niezbędne jest współdziałanie służb, 
które mogą być pomocne w przeciwdziała-

niu czy usuwaniu skutków ewentualnej po-
wodzi. Najważniejsze ustalenia Wojewódz-
kiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
mówią, że należy spowodować jeszcze 
ściślejszą koordynację działań administracji 
zespolonej (policji, straży pożarnej i innych 
służb), zalecono także starostom oraz po-
wiatowym zespołom zarządzania kryzyso-
wego aktualizację planów przeciwpowo-
dziowych i ewakuacyjnych, odśnieżanie 
dróg dojazdowych do miejsc pozyskiwania 
piasku i kruszywa oraz do wałów w miej-
scach zatorowych, a także częste monito-
rowanie sytuacji na rzekach. W przypadku 
bezpośredniego zagrożenia powodzią do 
akcji zostaną skierowani żołnierze.

Możemy cieszyć się, że na terenie na-
szej gminy nie ma dużych rzek, powódź 
zatem raczej nam nie zagraża. Pamiętajmy 
jednak o obowiązku uprzątania błota, od-
śnieżania i usuwania oblodzenia z chod-
ników przylegających do posesji, a także 
o konieczności usuwania śniegu oraz sopli 
lodu z dachów budynków. Zima jeszcze 
trochę nam podokucza...                     mł

Budżet kontynuacji i...
inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom
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Kolektor słoneczny za 15% jego wartości?

– Jak Pan Wójt określiłby tegorocz-
ny budżet Gminy?

– Jest to zdecydowanie budżet konty-
nuacji założeń rozwojowych gminy przy-
jętych w poprzednich latach. Nadal zatem 
realizujemy intensywny program inwesty-
cji gminnych, jednak jeśli przyjrzymy się 
uchwale budżetowej nieco bliżej, zauważy-
my pewną różnicę, jeśli chodzi o strukturę 
obecnego budżetu. Zaznaczyła się już ten-
dencja malejąca dotycząca wydatków na 
gospodarkę wodno-ściekową. 

Przypomnę, że naszą największą gminną 
inwestycją realizowaną od kilku lat jest „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Stare Babice”. Ubiegamy się o dofi-
nansowanie tego przedsięwzięcia z Europej-
skiego Funduszu Spójności. Udział finansowy 
Gminy w tej inwestycji przewidziano na po-
ziomie 25%, jednak już ponad połowę prze-
widzianych środków zainwestowaliśmy od 
2007 roku, co oznacza, że ciężar gminnych 
inwestycji przechodzi stopniowo na kierunek 
pozainfrastrukturalny. Zbliża się zatem za-
kończenie inwestycji dotyczących infrastruk-
tury technicznej, jest to oczywiście perspek-
tywa kilku lat, ale każdy dzień wykonywania 
prac objętych projektem realizowanym przy 
pomocy Funduszu Spójności przybliża nas do 
skanalizowania całej powierzchni gminy.

 Podstawowe inwestycje dotyczące bu-
dowy dróg, wodociągów, kanalizacji, insta-
lacji gazowych i oświetlenia ulic dobiegają 
końca. Coraz większy nacisk kładziemy 
zatem na realizację inwestycji, które za-
spokoją  potrzeby wyższego rzędu wielu 
mieszkańców. Dziś na plan pierwszy wysu-
wają się inwestycje funkcjonalne: ośrodek 
zdrowia, przedszkole, boiska sportowe ze 
sztuczną nawierzchnią. Planujemy budowę 
nowych terenów do rekreacji w Wojcieszy-
nie i Bliznem. A zatem rok bieżący będzie 
rokiem inwestycji bezpośrednio wpływają-
cych na jakość i styl życia w naszej gminie.

– Polska gospodarka działa w wa-
runkach światowego kryzysu, czy jego 
oddziaływanie widoczne jest w naszej 
gminie?

– Niestety tak. Boleśnie odczuwamy 
skutki kryzysu światowego. W ostatnim 
czasie drastycznie spadły dochody gminy 
pochodzące z udziału w podatkach od 
dochodów osób fizycznych. Dlatego tak 
ważne jest, aby wszystkie osoby miesz-
kające na terenie naszej gminy były tutaj 
zameldowane, lub przynajmniej wskazały 
w formularzu „NIP 3” w drugiej rubryce, 
oprócz miejsca zameldowania, miejsce za-
mieszkania w naszej gminie. Wówczas po-

datki będą zasilały budżet babickiej gminy. 
Każdy z nas może pomóc w rozwoju tych 
terenów. Bardzo proszę o dopełnienie tej 
formalności, liczę na Państwa solidarność 
i zrozumienie obecnej, trudnej sytuacji fi-
nansowej.

– Czy kryzys spowoduje zahamo-
wanie rozwoju gminy?

– Staramy się nie dopuścić do tego, wy-
korzystując wszystkie mechanizmy finanso-
we dostępne na rynku. Z racji dynamicznego 
rozwoju naszej gminy i bardzo szerokiego 
frontu inwestycyjnego, korzystamy od kilku 
lat z kredytów. Musimy sobie zdać sprawę 
z tego, że Polska stoi obecnie przed ogrom-
ną szansą przyspieszenia cywilizacyjnego, 
zarówno działalność samorządów, które 
mają możliwości i umiejętności inwestowa-
nia, a także możliwość pozyskania środków 
europejskich, dają szansę rozwoju, z której 
musimy skorzystać. Dlatego też, aby nie za-
hamować dynamiki przemian w naszej gmi-
nie, korzystamy z kredytu inwestycyjnego, 
co w obecnych czasach jest już normalnym 
działaniem ekonomicznym stymulującym 
rozwój wielu terenów w Polsce. Nasza gmi-
na ma duży potencjał i ze spłatą kredytów 
nie będzie w przyszłości problemów. Już 
dziś na naszych terenach zameldowanych 

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 Warszawie.

Twój podatek dla gminyOkładka
 GPK Eko-Babice podczas odśnieżania
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Spotkanie w sprawie kolektorów w Koczargach
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jest ponad 15 tys. mieszkańców, a szacun-
kowa liczba osób rzeczywiście zamieszkują-
cych babicką gminę wynosi ok. 18 tys.

– Analizując tegoroczny budżet, 
widzimy, że nadal zachowany jest wy-
soki wskaźnik udziału wydatków ma-
jątkowo-inwestycyjnych w stosunku 
do całości wydatków...

– Tak jest w istocie. Jak już wcześniej 
wspomniałem, jest to budżet kontynuacji, 
ale jego podstawowa różnica w stosunku 
do poprzednich budżetów polega na tym, 
że zapisano w nim środki finansowe umoż-
liwiające oddanie do użytku wielu nowych 
obiektów bardzo przydatnych mieszkań-
com. Jest to ambitny plan i chciałbym, aby-
śmy również w następnych latach mogli 
inwestować na podobnym poziomie.

Za kilka tygodni oddamy do użytku 
nowy budynek komunalny, w którym znaj-
dzie się m.in. Ośrodek Zdrowia w Starych 
Babicach. Wiem, że mieszkańcy Babic i oko-
licznych miejscowości długo oczekiwali na 
poprawę standardów jakości pracy podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że 
wprowadzone zmiany przyjmą z zadowole-
niem. W nowym Ośrodku Zdrowia miesz-
kańcy znajdą wiele usług specjalistycznych. 
Na powierzchni blisko 600 m2 powstaną 
nowe gabinety, nieodpłatnie wprowadzone 
zostaną 3 specjalizacje, a po godzinie 18:00 
będzie można po konkurencyjnych cenach 
przeprowadzić wiele specjalistycznych ba-
dań. W Babicach powstanie zupełnie nowa 
jakość usług medycznych!

W nowym budynku znajdzie swoje miej-
sce także Powiatowa Stacja Ratownictwa Me-
dycznego, która dotąd wynajmuje pomiesz-
czenia w Domu Parafialnym. Wielofunkcyjny 
budynek komunalny pomieści jeszcze inne 
jednostki organizacyjne gminy, m.in.: Straż 
Gminną i Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, które także działały w ostatnich latach 
w wynajmowanych pomieszczeniach, oraz 
ZOFO (Zespół Obsługi Finansowej i Oświaty) 
i Urząd Stanu Cywilnego. 

We wrześniu planujemy otwarcie 
przedszkola w Bliznem Jasińskiego. Jest to 
kolejny obiekt oczekiwany przez mieszkań-
ców. Do tej nowej placówki gminnej będzie 
mogło uczęszczać 150 dzieci.

– Już kilka lat temu eksperci ocenia-
jący działalność polskich samorządów 
przyznali naszej gminie tytuł „Mistrza 
Zrównoważonego Rozwoju”, czy ten 
tytuł zobowiązuje samorząd do okre-
ślonych kierunków działania?

– Oczywiście nie działamy obligowani 
wyróżnieniami. Samorząd jest przedsta-
wicielem lokalnej społeczności i realizuje 
w polityce rozwoju gminy oczekiwania 
mieszkańców tych terenów. Każde wyróż-
nienie jest jednak dobrą motywacją do dal-
szej wytężonej pracy. Tendencja nowego 
kierunku rozwoju naszej gminy zaczęła być 

już widoczna w poprzednich latach, pierw-
szym jej przejawem była budowa Strefy 
Rekreacji Dziecięcej. W Borzęcinie Dużym 
powstały obiekty sportowe, które integrują 
naszą społeczność. Dodatkowo urucho-
miono tam program medyczny monitoro-
wania wad postawy u dzieci i młodzieży. 
Jest to program profilaktyczny, w wyniku 
którego ukierunkowujemy dzieci na okre-
ślone działania medyczne i ćwiczenia ni-
welujące wady postawy. Jest to dodatkowe 
działanie gminy, które już dziś przynosi po-
żądane efekty. Sport i ruch na świeżym po-
wietrzu są istotnymi czynnikami gwarantu-
jącymi zdrowie. Dlatego także w innych 
miejscach staramy się stwarzać warunki do 
rekreacji. W wielu z nich powstają place za-
baw i skwery zieleni. Inwestujemy również 
w obiekty sportowe. W Zielonkach powsta-
ło pod koniec ubiegłego roku pełnowy-
miarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
a także pierwsza górka do jazdy na sankach 
i nartach dla małych dzieci. Kolejne boiska 
i tereny rekreacyjne powstaną także w Woj-
cieszynie, Klaudynie i Bliznem Jasińskiego. 
W każdej części gminy pojawią się tereny 
dostępne dla wszystkich, które będą służyły 
do uprawiania sportu i rekreacji. 

– W każdym naszym budżecie środ-
ki przeznaczone na cele oświatowe sta-
nowią jedną z największych pozycji.

– To prawda. Jest to największe zadanie 
gminy w wymiarze finansowym. Co roku 
oświata pochłania ogromne środki, a war-
to zauważyć, że nasze szkoły reprezentują 
wysoki poziom zarówno pod względem 
bazy lokalowej, jak i kapitału ludzkiego. 
Nasza gmina nie żałuje środków na pod-
noszenie kwalifikacji nauczycieli i na stałą 
modernizację placówek edukacyjnych. Ak-
tualny rok szkolny dzieci i młodzież roz-
poczęły w odnowionych klasach, w Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach powstał 
nowy spadzisty dach, a w ZSP w Borzęci-
nie wymieniono kotłownię. W tym roku 
w babickiej podstawówce zaplanowaliśmy 
ponadto remont stołówki szkolnej, moder-
nizację kuchni zgodnie z normami Unii Eu-
ropejskiej i remont sanitariatów. 

– Wielu mieszkańców gminy inte-
resuje się sprawami bezpieczeństwa 
naszych terenów, co zmieni się w tej 
dziedzinie?

– Straż Gminna rozszerzy zakres swego 
działania. Wyposażona będzie w fotoradar 
i system ewidencji pojazdów (CEPIK), który 
umożliwi skuteczne ściganie piratów dro-
gowych. Chcemy, aby jej patrole były wi-
doczne zwłaszcza w pobliżu szkół i w miej-
scach niebezpiecznych. 

W najbliższym czasie rozpoczną się 
prace przy budowie systemu monitoringu 
w gminie. Co prawda kilka kamer już działa, 
ale będziemy  instalować następne, które 
będą pracować w całym systemie bezpie-

czeństwa gminy. Ich wysoka rozdzielczość 
umożliwi dobry podgląd newralgicznych 
miejsc. Kamery zostaną zainstalowane 
m.in. w pobliżu szkół, przystanków auto-
busowych, sklepów, przy skrzyżowaniach 
i drogach głównych. Urządzenia te będą 
odporne na działanie warunków zewnętrz-
nych. Doświadczenia z krajów europejskich 
potwierdzają, że systemy monitoringu do-
skonale poprawiają bezpieczeństwo miejsc, 
w których je zainstalowano. Działają nie 
tylko w sytuacji zagrożeń, ale również pre-
wencyjnie i o to nam właśnie chodzi.

– Z zagadnieniem bezpieczeństwa 
wiąże się także tematyka szybkiej 
transmisji danych. Kiedy możemy się 
spodziewać szerokopasmowego inter-
netu w gminie?

– Zdaję sobie sprawę z tego, że jest 
to również zagadnienie interesujące wie-
le osób. Pracujemy nad stworzeniem sy-
stemu teleinformatycznego na naszym 
terenie. Planujemy początkowo dostar-
czenie szerokopasmowego internetu do 
wszystkich placówek oświatowych naszej 
gminy. W najbliższym czasie wprowadza-
my też nowoczesny system elektronicznej 
obsługi administracyjnej, tzw. „e-urząd” 
i „e-usługi’. Mieszkańcy dzięki systemowi 
infokiosków, które rozmieszczone zostaną 
w 16 w różnych punktach gminy, lub przy 
pomocy własnych komputerów, uzyskają 
możliwość łatwiejszego dostępu do wielu 
informacji. Można będzie w prosty sposób 
uzyskać liczne dane o naszej gminie, a tak-
że dowiedzieć się o sposobach realizacji 
wielu spraw w Urzędzie Gminy. Dostęp do 
odpowiedniej bazy danych będzie współ-
działał z inteligentnym systemem podpo-
wiadającym określone rozwiązania. Wiele 
spraw pomiędzy mieszkańcami i urzędem 
będzie można załatwić drogą elektronicz-
ną, co ułatwi pracę zarówno urzędnikom, 
jak i przyspieszy obieg informacji.

W bieżącym roku planujemy także bu-
dowę własnego systemu światłowodów, 
równolegle do ul. Warszawskiej. Własne 
systemy sieci transmisji danych przyspieszą 
rozwój gminnych systemów elektronicz-
nych, dzięki nim będziemy mogli poważnie 
myśleć o uruchomieniu lokalnej stacji tele-
wizyjnej i radiowej. W Sejmie przygotowy-
wana jest obecnie tzw. megaustawa, która 
będzie nakładała na gminy obowiązek bu-
dowy infrastruktury elektronicznej, umożli-
wiającej dostarczanie szerokopasmowego 
internetu. Kiedy ustawa zostanie przyjęta, 
jeszcze nie wiadomo, my natomiast chce-
my już w tym roku uruchomić szeroko-
pasmowy internet, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców. 

– W ostatnich latach dostrzegamy 
w naszej gminie coraz więcej inicjatyw 
związanych z ochroną środowiska, 
czym to jest podyktowane?

– Uwarunkowania dotyczące położe-
nia gminy Stare Babice w pobliżu Kampi-
noskiego Parku Narodowego i na terenie 
jego otuliny decydują o tym, że mieszkamy 
w gminie ekologicznej. Stąd konieczne są 
działania zmierzające do ochrony środowi-
ska naturalnego, a wiele z nich podyktowa-
nych jest także koniecznością przestrzega-
nia określonych norm prawa, jak chociażby 
zakaz budowy szamb w nowych domach 
położonych na terenie otuliny KPN.

Już trzeci rok prowadzimy selektywną 
zbiórkę odpadów, dzięki temu coraz mniej 
śmieci pojawia się w naszych lasach, co 
roku przeprowadzamy także zbiórkę od-
padów wielkogabarytowych. Staramy się 
również przekonywać mieszkańców do 
stosowania w gospodarstwach domowych 
energooszczędnych urządzeń, stąd akcja 
„Ekożarówka”, którą już od roku prowadzi-
my w szkołach i przy okazji różnych spot-
kań z mieszkańcami.   

Tegoroczną nowością działań proeko-
logicznych jest uruchomienie programu 
dotyczącego instalacji paneli słonecznych 
do podgrzewania ciepłej wody w gospo-
darstwach domowych. Jednostkowo są to 
małe przedsięwzięcia, lecz jeśli zaintere-

sowanie tym zagadnieniem wykaże wielu 
mieszkańców gminy, to wspólnie możemy 
osiągnąć kilka znakomitych efektów: tanią 
energię dla gospodarstw domowych, tanie 
instalacje uzyskane za 15-20% ich wartości 
i ograniczenie emisji spalin gazu i węgla na 
terenie całej gminy. Im więcej będzie zain-
teresowanych tą technologią, tym mniejsze 
będą koszty jednostkowe instalacji solar-
nych. Podejmując to działanie, pomagamy 
w wypełnieniu przez Polskę dyrektywy unij-
nej nakazującej produkcję 15% energii ze 
źródeł odnawialnych do 2020 r. 

W ramach działań proekologicznych 
planujemy ponadto uruchomić produkcję 
wierzby energetycznej, która będzie połą-
czona z wykorzystaniem osadów z oczysz-
czalni ścieków, jako nawozu organicznego 
potrzebnego do jej uprawy. Wierzba ener-
getyczna może być wykorzystana do ogrze-
wania jednego z obiektów gminnych. 

– Jakich jeszcze zmian możemy się 
spodziewać na naszym terenie w bie-
żącym roku?

– Od dłuższego czasu pracujemy nad 
przebudową systemu komunikacji zbioro-
wej, ponieważ zdajemy sobie sprawę z trud-

ności komunikacyjnych, z jakimi borykają się 
mieszkańcy naszej gminy dojeżdżający au-
tobusami do szkół i pracy. Planujemy zmie-
nić trasy niektórych autobusów i zwiększyć 
ich ilość w godzinach szczytu. Powstaną 
także nowe linie ułatwiające dojazd do me-
tra. Planujemy uruchomienie przynajmniej 
jednej linii we współpracy z przewoźnikami 
prywatnymi. O wszystkich zmianach doty-
czących komunikacji zbiorowej będziemy 
na bieżąco informować mieszkańców.

Na zakończenie chciałbym podzięko-
wać wszystkim radnym i pracownikom 
Urzędu Gminy, którzy dopomogli w opra-
cowaniu i przyjęciu tegorocznego budże-
tu Gminy. Uchwałę budżetową uchwalili-
śmy w wymaganym terminie, 18 grudnia 
2009 r., i uzyskała ona wszystkie wyma-
gane opinie organów kontrolnych, w tym 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dzięki 
temu budżetowi rok bieżący będzie kolej-
nym rokiem rozwoju naszej gminy. Życzmy 
sobie, aby wszystkie zamierzenia mogły 
w tym roku być pomyślnie zrealizowane, 
a ich rezultat spełnił oczekiwania babickiej 
społeczności.

Marcin Łada

XXXVI Sesja Rady Gminy Stare 
Babice odbyła się 18 grudnia �009 
roku. Na początku obrad Wójt Gminy 
i Przewodniczący RG przedstawili infor-
macje o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. W tym czasie 
Wójt Krzysztof Turek przeprowadził m.in. 
rokowania z przedstawicielami firmy kon-
sultingowej w sprawie alternatywnych 
form finansowania inwestycji komunal-
nych. Odbył również naradę dotyczą-
cą programu instalacji paneli solarnych 
w gminie. Dokonał ponadto uzgodnień 
prawnych i organizacyjnych dotyczących 
uruchomienia nowego zakładu opieki 
zdrowotnej na naszym terenie.

W dalszej części sesji radni uchwa-
lili budżet gminy na 2010 rok. Projekt 
uchwały w tej sprawie odczytał Prze-
wodniczący RG Henryk Kuncewicz. Ze-
brani zapoznali się również z opinią Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na 
ten temat. RIO pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu; uwagi zgłoszone przez 
Izbę zostały uwzględnione w ostatecznej 
wersji uchwały. Projekt zaaprobowały 
również wszystkie Komisje Rady Gminy, 
a radni nie zgłosili do niego poprawek. 

Decyzja dotycząca uchwalenia budże-
tu na rok 2010 została podjęta w głoso-
waniu jawnym i imiennym, 10 głosami 
„za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 3 gło-
sach „wstrzymujących się”, przy obecno-

ści 14 radnych. Szczegółowe wyniki gło-
sowania przedstawiamy poniżej:

„Za” głosowali radni: Krzysztof Grzelak, 
Adam Kotwicki, Henryk Kuncewicz, Paulina 
Ostrowska, Leszek Poborczyk, Jan Puścian, 
Justyna Szczepanik, Waldemar Szelen-
baum, Tomasz Szuba, Tadeusz Wiśniewski. 
„Przeciw” zagłosował jedynie radny Stani-
sław Lesisz, wstrzymali się Witold Maziarz, 
Jerzy Piętocha, Lucyna Skrzeczkowska. 
Radny Tomasz Druzd był nieobecny.

Następnie radni przyjęli uchwałę do-
tyczącą wystąpienia z wnioskiem o przy-
znanie Złotego Krzyża Zasługi Wójtowi 
Gminy Krzysztofowi Turkowi. W uzasad-
nieniu tej decyzji czytamy, że Kandydat 
zasługuje na przyznanie odznaczenia, 
ponieważ aktywnie działa w samorządzie 
gminnym od momentu jego powstania, 
tj. od 20 lat. W okresie od 1990 do 1994 
r. pełnił funkcję radnego, a od 1995 r. do 
chwili obecnej – Wójta Gminy Stare Babi-
ce. Dodatkowo w latach 1998-2002 był 
radnym powiatu warszawskiego zachod-
niego. Jako Wójt rzetelnie i profesjonalnie 
wypełnia swoje obowiązki, pracując dla 
dobra społeczności lokalnej. Przestrzega 
porządku prawnego i jest dobrym orga-
nizatorem wielu przedsięwzięć realizowa-
nych przez gminę.

Wójt Krzysztof Turek podziękował 
radnym za inicjatywę i pozytywną ocenę 
swoich działań. Podkreślił, że nie odnosi 
jej tylko do własnej osoby – sukcesy gmi-

ny są bowiem zasługą wszystkich: człon-
ków Rady, pracowników Urzędu Gminy 
oraz każdego z mieszkańców.

W kolejnej części obrad radni zadecy-
dowali o nadaniu nazwy „Winnicy” dro-
dze w Kwirynowie, biegnącej prostopadle 
do ulicy Pohulanka. Zatwierdzili również 
zmiany w gminnym budżecie na 2009 
rok. Zwiększono m.in. dochody o kwotę 
137.076,00 zł i wydatki o tę samą sumę, 
dokonano również przesunięć w tym za-
kresie. Wprowadzono ponadto zmiany 
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 
na lata 2009-2011, w planie zadań inwe-
stycyjnych oraz w przychodach i wydatkach 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radni zapoznali się następnie z proto-
kołem Komisji Rewizyjnej z kontroli reali-
zacji dochodów gminnego budżetu z ty-
tułu najmu i dzierżawy składników mająt-
kowych gminy.

Na zakończenie sesji znalazł się czas 
na zapytania i wolne wnioski uczestni-
ków. Dotyczyły one m.in. kwestii naprawy 
wiat przystankowych na naszym terenie, 
które zostały zniszczone przez chuliga-
nów. Jak poinformował Wójt Krzysztof 
Turek, obecnie opracowywany jest system 
monitorowania gminy, który umożliwi 
skuteczną walkę z tym procederem – oka-
zuje się bowiem, że każdorazowe napra-
wianie szkód bez ukarania sprawców roz-
zuchwala jedynie wandali.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy
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Kto tym razem otrzyma „Ba-
binicza”? Czy będzie to osoba 
duchowna, czy świecka? A może 
ktoś z pracowników Urzędu Gmi-
ny? Wiele osób było zaintereso-
wanych tym, kto zostanie tego-
rocznym laureatem najwyższej 
nagrody przyznawanej przez Ka-
pitułę Babinicza. Jak zwykle kan-
dydatów nie brakowało. W naszej 
społeczności jest wiele osób, któ-
re ofiarnie pracują dla babickiej 
gminy, nie szczędząc sił i czasu 
prywatnego, by wykonać jak naj-
lepiej powierzone im zadania. 

Tym razem statuetka trafiła 
do mieszkańca Borzęcina Dużego, 
otrzymał ją Pan Wacław Dziudzi. 

Pana Wacława zna wiele osób. Nic 
dziwnego, dziś już osiągnął tzw. wiek 
złoty, a w Borzęcinie mieszka od uro-
dzenia. Jako młody chłopiec doświad-
czył koszmarów wojny i pamięta ma-
sakrę z 1944 roku, którą Niemcy zgo-
towali mieszkańcom tej miejscowości. 

W dorosłym życiu dał się poznać jako 
społecznik, współzałożyciel Spółdzielni 

Zdrowia, Kółka Rolniczego i Spółdzielni 
Mleczarskiej.

Przez wiele lat działał ofiarnie 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-

rzęcinie, a przez 25 lat pełnił w niej 
rolę gospodarza. Otrzymał wiele od-
znaczeń strażackich. Przyznając statu-
etkę Babinicza, Kapituła doceniła dzie-

siątki lat pracy 
Wacława Dziu-
dziego i jego 
zaangażowa-
nie w rozwój 
Borzęcina. 

P o d c z a s 
Gali Babini-
cza 6 stycz-
nia br. w auli 
G i m n a z j u m 
w Koczargach 
Starych zebra-
ło się wielu 
mieszkańców 
naszej gminy. 

Przybyli m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych gminy z Wójtem 
Krzysztofem Turkiem i powiatu ze Sta-
rostą Janem Żychlińskim. Nie zabrakło 

przedstawicieli duchowieństwa, wielu 
służb, a także wojska z Dowódcą Dy-
wizjonu Rakietowego ppłk Antonim 
Sidorukiem z Borzęcina.

Kolejny Babinicz przyznany!

Uroczystość rozpoczęła się 
koncertem w wykonaniu Gmin-
nej Orkiestry Młodzieżowej 
pod dyrekcją Mariusza Dżyga. 
Następnie kilka słów do zebra-
nych powiedział Wójt Gminy, 
przedstawiając dokonania ba-
bickiego samorządu w minionym roku.

Całość gali prowadził An-
drzej Fraindt i on to właśnie za-
powiedział nadejście Babinicza. 
Na scenę wszedł młodzieniec 

w asyście dwóch nadobnych niewiast, 
a cała trójka ubrana była w stroje  
szlacheckie. Młodzian  podał Wójtowi 
Krzysztofowi Turkowi statuetkę Babi-
nicza. Jeszcze jedna chwila oczekiwa-
nia i... rozbrzmiały fanfary. Na scenę 
poproszono Wacława Dziudziego, 
który został tegorocznym laureatem 
gminnej nagrody. Pan Wacław wyraź-
nie wzruszony i jednocześnie szczęś-

liwy podziękował 
za przyznanie 
„Babinicza”. -Nie 
spodziewałem się 
tego wspaniałe-
go wyróżnienia 
i jestem bardzo 
mile zaskoczony 
– powiedział na 
zakończenie.

Dalszą część 
u ro c z y s to ś c i 
wypełniła au-
kcja dzieł sztuki 
i pamiątek afry-
kańskich prze-
kazanych przez 

prywatnych ofiarodawców i księży 
misjonarzy (SMA) oraz loteria fanto-
wa. Dochód (ponad 8 tys. zł) przeka-
zano na potrzeby Ośrodka dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Bliznem Jasiń-
skiego. 

Na zakończenie uroczystości z pro-
gramem kabaretowym wystąpił An-
drzej Dyszak. Publiczności podobały 
się jego parodie znanych postaci, wiele 
jednak treści było zrozumiałych jedy-

nie dla starszej części widzów. 
Kto dziś pamięta „wieczorek 
przy mikrofonie”? Szkoda, że 
nie ma już tak wspaniałych 
audycji i niezwykłych kreacji 
aktorskich.

Kolejny Babinicz już za nami, przed 
nami kolejny rok pracy. Kto będzie na-
stępnym laureatem? Znów zaintereso-
wani będą zakładać się, stawiając na no-
wych kandydatów. Jednak zawsze prace 
Kapituły pozostają w tajemnicy, miejmy 
nadzieję, że tak będzie i tym razem. Być 
może w przyszłorocznym „Babiniczu” 
nastąpi pewna zmiana. Możemy spo-
dziewać się, że następna Gala związana 
z tą uroczystością odbędzie się w nowym 
budynku gminnym, który oddany zosta-
nie do użytku już za kilka tygodni, a gdy 
jeszcze nasz Sejm uchwali, że Święto 
Trzech Króli będzie dniem wolnym od 
pracy, Gala zyska nowy wymiar i nową 
świąteczną oprawę.

Marcin Łada

Babinicz jest przyznawany 
od dwunastu lat. Dotychczas 

statuetkę otrzymali:  
Alicja Plaskota (za rok 199�), 
Jan Żychliński (1998), Janusz 
Śliżewski (1999), Ewa Dżyga 

(�000), Tadeusz Żychliński (�001), 
ks. Jan Szubka (�00�), Stanisław 

Michrowski (�00�), Stanisław 
Szura (�00�), Teresa Leszczyńska 

(�00�), ks. Józef Olczak  
(�00�), Jerzy Misiak (�00�),  
Wanda Morawska (�008),  
Wacław Dziudzi (�009).

Podczas Gali Babinicza wystąpiła także 
Agata Zakrzewska. Obok prowadzący 
uroczystość niezrównany Andrzej Fraindt Młodzież z Gimnazjum w Koczargach Starych razem z Dyrektorem Piotrem 

Szczepkowskim zaskoczyła Wójta Krzysztofa Turka niespodziewanym  
i symbolicznym prezentem. Okazało się, że spory pakunek skrywał koło  
dla „Sternika” naszej gminy

Andrzej Dyszak wcielał się w wiele postaci.  
Tym razem przez okulary spogląda „Wodecki”

Wacław Dziudzi ze Statuetką Babinicza

Orkiestrę prowadzi Maestro Mariusz Dżyga

Podczas loterii charytatywnej spotkaliśmy Prezesa 
Rynku Hurtowego w Broniszach Mirosława Mazuruka 

Białogłowa prezentuje kalabasę.  
To po prostu ozdobny bidon Masajów

Artystyczna ceramika Dariusza Dziawgo 
również została z wdziękiem pokazana
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, 
art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Stare Babice  uchwala, co 
następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  �� ��1 9��,00 zł. 
z tego: 
a) bieżące w kwocie  51 371 962,00 zł.
b) majątkowe w kwocie 11 050 000,00 zł. 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

�. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie �� ��� 9�1,00 zł.
z tego: 
a) bieżące w kwocie 50 587 890,00 zł.
b) majątkowe w kwocie 23 635 081,00 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr � i nr �a.

�. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata �010 - 
�01� zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ �.
1. Ustala się deficyt w wysokości 11 801 009,00 zł.  sfinanso-
wany przychodami pochodzącymi z:
 a) zaciągniętych  kredytów w kwocie 11 801 009,00 zł.

�.   Ustala się przychody  budżetu w kwocie 1� �91 009,00 zł. 
z następujących tytułów;
 a) zaciągniętych  kredytów  w kwocie 1� 800 000,00 zł.
 b) wolne środki w kwocie 1 891 009,00 zł.

�. Ustala się rozchody budżetu w kwocie � 890 00,00 zł,   
z następujących tytułów;
a)  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 �18 ��8,00 zł.
b)  spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie 1 ��1 ���,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie 
przejściowego deficytu   w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym  z tytułu:
 – zaciąganych kredytów  1 000 000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań:
 a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów 
wartościowych  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w kwocie określonej w § 2 ust. 1  lit. a
 b) na spłatę kredytów, pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie określo-
nej w § 2 ust. 3 lit. a, b

§ �.
1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości ��0 000,00 zł.  
�. Ustala się rezerwy celowe  w wysokości 1�0 000,00 zł.  
z tego:

 a) na zadania majątkowe  w wysokości 100 000,00 zł.
 b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzy-
sowego w wysokości �0 000,00 zł.

§ �.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym 
i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załączni-
kiem nr � do niniejszej uchwały.

§ �.
1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych 
i wydatków nimi finansowanych  w załączniku nr � do niniej-
szej uchwały.

§ �.
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gmin-
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z za-
łącznikiem nr � do niniejszej uchwały.

§ �.
Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zgodnie z załącznikiem nr � do niniejszej uchwały.

§ 8.
1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane 
w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgod-
nie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr �.
�. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszcze-
gólnych przedsięwzięć.

§ 9.
Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 
określonej   w § � ust. �  niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-
ne, 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 1 niniejszej uchwały,
 b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnie-
nia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku 
do łącznej kwoty 350 000,00 zł.
�. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy.

§ 10.
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku    Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

UCHWAŁA NR XXXVI/��0/09 RADY GMINY STARE BABICE 
z dnia 18 grudnia �009r. 

Budżet Gminy Stare Babice na rok �010 

Budżet gminy Stare Babice na 2010 rok opracowany został zgodnie 
z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą 
budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów 
i Wojewodę Mazowieckiego.

W budżecie uwzględniono też regulacje miedzy innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237,  
art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w spra-

wie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozcho-
dów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, 
poz. 7216 z póź. zm.).

3. Pisma Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 w zakresie projekto-
wanych w budżecie państwa na 2010 rok kwot poszczególnych części 
subwencji ogólnej i 36,94% udziału gminy we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych.

4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.

Objaśnienie do budżetu Gminy Stare Babice na �010 rok

oraz min. 5 lat po jego zakończeniu, tj. pod-
czas okresu gwarancyjnego.

Kolektory słoneczne pokrywają całko-
wicie zapotrzebowanie na ciepłą wodę od 
późnej wiosny do jesieni. Natomiast zimą 
i w okresach przejściowych tj. wczesną 
wiosną i późną jesienią konieczne jest za-
stosowanie dodatkowego źródła ciepła. 
W ten sposób właściciel oszczędza  rocznie 
ok. 60% kosztów ponoszonych na pod-
grzanie wody użytkowej. Przy założonym 
dofinansowaniu koszt zwrotu inwestycji 
nastąpi w okresie 3-5 lat, w zależności od 
liczby mieszkańców domu. 

Jakie budynki będą dopuszczone 
do udziału w projekcie?

Zainteresowany uczestnictwem w pro-
jekcie mieszkaniec Gminy Stare Babice musi 
posiadać własne źródło CWU (ciepłej wody 
użytkowej) w formie: pojemnościowej 
termy gazowej bądź elektrycznej, pojem-
nościowego zasobnika współpracującego 
z kotłem gazowym, olejowym, węglowym.

Przyjęto założenie, że instalacja solarna 
będzie składała się z kolektora oraz zasob-
nika ze sterowanym procesem odzyskania 
ciepła. Na taki cel potrzebna będzie od-
powiednia powierzchnia w budynku – co 
najmniej 6 m2.

Przykładowe dane wyjściowe dla 
jednego budynku zgłoszonego do 
projektu:
– Liczba użytkowników: 4-6 mieszkańców
– Liczba kolektorów: 3 sztuki
– Powierzchnia kolektora: 6,3 m2

– Powierzchnia absorbera: 5,4 m2

– Dawka energii w ciągu roku: 4000 kWh/m2

– Zasobnik: 300 l
– Zużycie ciepłej wody: 350 l/dobę

Proponowany w projekcie zestaw 
solarny będzie składał się z następują-
cych elementów:
a) kolektorów (wstępnie założono, że 

będą to kolektory płaskie)
b) zasobnika
c) układu pompowego
d) układu bezpieczeństwa
e) układu hydraulicznego
f) sterowania
g) izolacji
h) stelaży do mocowania kolektorów

Do projektu  mogą być zgłoszone tyl-
ko budynki mieszkalne oddane do użytku, 
nie wykorzystywane do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Budynki w budowie 
wpisywane są  na listę rezerwową.

Zasady finansowania projektu
Na obecnym etapie, tj. w trakcie przy-

gotowania projektu, mieszkańcy nie wno-
szą opłat. 

Szacunkowa wartość instalacji w domu 
to 15 tys. zł. W przypadku pozytywnej oce-
ny wniosku, przystąpienie gospodarstwa 
domowego do programu będzie się wiązać 
z koniecznością poniesienia wydatku w wy-
sokości min. 15% tej kwoty, czyli ok. 2250 
zł. Koszty te obejmują zakup kolektorów 
i ich montaż wraz z wpięciem do istniejącej 
instalacji ciepłej wody użytkowej i wynikają 
z przeprowadzonej analizy rynku oraz opinii 
ekspertów,  dotyczących wyceny propono-
wanego w projekcie zakresu rzeczowego 
dla pojedynczej instalacji.  Ostateczny koszt 
instalacji wykonywanej dla mieszkańców 

znany będzie po rozstrzygnięciu procedury 
przetargowej, po podpisaniu przez Gminę 
Stare Babice umowy o dofinansowanie pro-
jektu. Należy się również liczyć z ewentual-
nym sfinansowaniem niewielkich prac adap-
tacyjnych istniejącej instalacji, które wykro-
czą poza koszty kwalifikowane projektu. 

Projekt będzie realizowany w przypad-
ku otrzymania dofinansowania wniosku ze 
środków unijnych.

Ankiety zgłoszeniowe i materiały ze 
spotkań informacyjnych dostępne są na 
stronie www.stare-babice.waw.pl. Formu-
larze można bezpośrednio pobrać w kan-
celarii na parterze  Urzędu Gminy oraz 
w Referacie Rozwoju Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z pre-
zentacją zamieszczoną w zakładce kolekto-
ry na w/w stronie www,   przedstawiającą 
zasadę działania kolektorów słonecznych 
i szczegóły  techniczne ich instalowania 
w planowanym projekcie.

Wypełnione i podpisane deklaracje 
zgłoszenia w projekcie prosimy wrzucać do 
skrzynki przy okienku kancelarii na parterze 
Urzędu Gminy, przy ul. Rynek 32 w Starych 
Babicach, w terminie do 19 lutego 2010 r. 

Osoby, które w ankiecie nie wpisały 
kontaktu mailowego, proszone są o uzu-
pełnienie tej informacji mailowo lub tele-
fonicznie. Wszelkie pytania i wątpliwości 
mogą Państwo kierować na adres: 
programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl 

Informacje można uzyskać też tele-
fonicznie w Referacie Rozwoju Gminy,  
tel. 22-752-87-51.

Opracowała Beata Tuzimek 

Kolektor słoneczny za 15% jego wartości? dok. ze str. 3

Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Podziękowania dla Firm i Osób,  
które pomogły w przygotowaniu uroczystości „Babinicz �009”

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek 
składa serdeczne podziękowania:

Bogusławie Kuncewicz – Zastępcy Dyrektora I Gminnego Gimnazjum w Koczar-
gach Starych za zaangażowanie i współpracę przy organizacji uroczystości gminnej 
„Babinicz 2009”
Piotrowi Szczepkowskiemu – Dyrektorowi I Gminnego Gimnazjum w Koczargach 
Starych za pomoc w organizacji uroczystości gminnej „Babinicz 2009”
Księżom Misjonarzom ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Borzęcinie Du-
żym za podarowanie kalabasy wykonanej z tykwy i przyozdobionej przez ludowe-
go artystę z Kenii, która została zlicytowana podczas aukcji, a jej dochód został 
przekazany dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego
Firmie „Vipolimex” za przekazanie fantów na loterię, z której to dochód został 
przekazany dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego
Firmie „Bronisze-Warszawski Rynek Hurtowy S.A.” za przekazanie fantów na 
loterię, z której to dochód został przekazany dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeu-
tycznego w Bliznem Jasińskiego
Bożennie Pyć – Dyrektorowi Przedszkola w Starych Babicach za przekazanie 
własnoręcznie wykonanych przez dzieci Aniołków na loterię, z której dochód został 
przekazany dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego
 Annie Dobrowolskiej – Kierownikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego 
w Bliznem Jasińskiego za przekazanie własnoręcznie wykonanych przez dzieci niepeł-
nosprawne fantów na loterię, z której dochód został przekazany dla w/w Ośrodka

Jeśli masz  

wolny czas, 

chcesz pomóc innym, 

a przy tym pragniesz rozwijać 

się i realizować swoje pomysły, 

to SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach 

poszukuje wolontariuszy, którzy 
chcieliby pomóc dzieciom 

w odrabianiu lekcji, a także 
osobom starszym  

oraz niepełnosprawnym. 

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
ul. Rynek 11, telefonicznie  

0-22-722-90-11 lub drogą emailową 
gops_aszwarczewska@wp.pl

BUDŻET
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I. – 301/3011/81/09 przekazującego informację o kwotach dochodów 
związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji 
celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.

Dochody gminy w roku �010 obejmują między innymi dochody 
własne, na które składają się: wpływy z ustalonych przez organ stanowiący 
gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-
prawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez 
gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja 
ogólna. 

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy 
w październiku 2009 roku uchwały podatkowe, które będą obowiązywać 
od 1 stycznia 2010 r.

Plan dochodów budżetu zawiera prognozę dochodów na 2010 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2010 rok wynosi 
�� ��1 9�� zł.

 
Plan dochodów opracowany został w pełnej szczegółowości według 

działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na 
dochody: bieżące i majątkowe – zgodnie z tabelą Nr 1 uchwały.

Dochody bieżące wyniosą 51 371 962,00 zł., a dochody majątkowe 
11 050 000,00 zł.

Udziały dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniosą 82,30%, 
a dochodów majątkowych 17,70%.

Źródła dochodów budżetowych gminy określono ustawą o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku 
(Dz. U. 2003. 203. poz. 1966).

Plan dochodów gminy na rok 2010 według ich źródeł przedstawia się 
następująco:

Dział �00 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi 
1� �8� 900 zł i w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy mieszkań wynajęcie lokali komunal-
nych – �8 �00 zł.

– odsetki od nieterminowych wpłat - 1� �00 zł.
– wpływy z różnych dochodów, tj. zwroty wydatków za rok ubiegły, 

dotyczy to w szczególności refaktur za energię elektryczną, gaz, wodę 
w wynajmowanych mieszkaniach – � �00 zł. 

– użytkowanie wieczyste - ��0 000 zł.
– opłaty planistyczne i adiacenckie - 8�0 000 zł.
– dochody z najmu i dzierżawy - 8�0 000 zł.
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności osoby fizyczne - �� 000 zł.
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (we wsi Blizne Ja-

sińskiego, Lipków, Stare Babice, Mariew, Zielonki Parcela oraz z tytułu od-
płatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości - 10 99� 000 zł. 

Dział ��0 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi 
1�� 890 zł.

– dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pro-
wadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji dzia-
łalności gospodarczej) – �9 0�� zł. 

– 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – �0 zł. 
(5% należnej JST od wpływów za udostępnienie danych). 

– wpływy z różnych opłat – �00 zł. 
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (PZU, SBO) 

- �� 10� zł.
– wpływy z usług (ksero, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń) - 1 000 zł.
– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu 

Skarbowego) - 1 �00 zł
– wpływy z usług za ogłoszenia w Gazecie Babickiej �0 000 zł. 

Dział ��1 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 
� ��� zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bie-
żących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie rejestru wy-
borców.

Dział ��� – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa kwota 1�0 �00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na szko-
lenie członków terenowych formacji obrony cywilnej - �00 zł.

Dochody z mandatów nakładanych przez Straż Gminną – 1�0 000 zł.
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – 100 zł.

Dział ��� – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę 
�� 99� ��9 zł. 

– podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej kwota �8 �00 zł. 

– odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie � �00 zł.
Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych:
– podatek od nieruchomości - � 001 �00 zł.
– podatek rolny – � ��� zł.
– podatek leśny – 1� ��9 zł. 
– podatek od środków transportowych – �0 000 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych – �� 000 zł.
– odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – � �00 zł.
– dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacje zadań bie-

żących dla jednostek sektora finansów publicznych – ��0 000 zł. (zwrot 
przez PFRON utraconych dochodów zwolnionych zakładów pracy chronio-
nej ustawowo).

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:
– podatek od nieruchomości – � ��1 ��1 zł.
– podatek rolny – �98 9�� zł.
– podatek leśny – � 8�� zł.
– podatek od środków transportowych – 180 000 zł.
– podatek od spadku i darowizn – �00 000 zł.
– wpływy z opłaty targowej – � 000 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 �00 000 zł.
– odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – �� 000 zł.
Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:
– wpływy z opłaty skarbowej - 1�0 000 zł.
– wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 

��� 000 zł.
– wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewiden-
cji działalności gospodarczej i zmiany we wpisie, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego) – 10� 000 zł.

– wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1 000 zł.
– podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi �� 9�9 �0� zł. 
– podatek dochodowy od osób prawnych wynosi ��0 000 zł. 

Dział ��8 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale 
wynosi 8 11� �11 zł. 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego, jest wyższa niż w roku ubiegłym. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale 
wynosi 1 ��0 9�0 zł. w tym:

Szkoły podstawowe
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1� �00 zł.
– pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – �00 zł.

Przedszkola 
– wpływy z usług (za pobyt w przedszkolu) – 98� ��0 zł.
– pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – ��0 zł.
– dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień między JST (za dzieci nie będące mieszkańcami 

gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej 
gminy) – �99 8�0 zł.

Gimnazja 
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – � �00 zł.
– pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – �00 zł.
– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu 

Skarbowego) – 1.000 zł.
– środki pochodzące z odsetek na rachunku bankowym kwota 80 zł.
– wpłaty za obiady szkolne kwota �� 000 zł.

Dział 8�� – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 
� �9� ��0 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe 

– wpływ z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go – 10 �00 zł 

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 
– � 089 000 zł 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 

– � �00 zł 
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy 

– � �00 zł 

Zasiłki i pomoc w naturze
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota � 000 zł.

Zasiłki stałe
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 

�8 000 zł 

Ośrodki pomocy społecznej 
pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – 1 000 zł.
– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu 

Skarbowego) - 1�0 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (utrzy-

manie bieżące GOPS) – 8� 000 zł

Pozostała działalność
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gminy �� 000 zł.

Dział 9�1 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 
1 000 zł. 

Wpływy dochodów różnych. 

Dział 9�� – Kultura fizyczna i sport plan dochodów wynosi �00 000 zł. 

Są to środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
(zwrot wydatków kwalifikowanych)

Wydatki

Plan wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie 
2009 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2010 rok przyjęto 
następujące wskaźniki: 

– prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w wysokości 101,0%,

– wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie 
zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,

– liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu.
Planowane wydatki ogółem na rok 2010 wyniosą �� ��� 9�1 zł. 

i będą niższe od przewidywanego wykonania na rok 2009.

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości �0 �8� 890 zł.
Wydatki bieżące stanowią �8,1� % łącznej kwoty wydatków zaplano-

wanych na rok 2009.
Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia 

tabela Nr 2. 

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wyso-
kości �� ��� 081 zł. co stanowi �1,8 % ogółu wydatków przewidzianych 
w roku 2009.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie budżetu na rok 2010 w dziale tym zaplanowane zostały wy-
datki w łącznej wysokości 1�� 08� zł.

– Melioracje wodne 1�0 000 zł. dotacja celowa dla Spółek Wodnych 
prowadzących działalności na terenie gminy Stare Babice przekazywana 
będzie w oparciu o art. 164 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo 
Wodne. 

– Izby rolnicze – udział we wpływach podatku rolnego – � 08� zł.

Dział 1�0 – Przetwórstwo przemysłowe

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2010 
wynosi 10 91� zł. w tym:

– Rozwój przedsiębiorczości – 10 91� zł. są to wydatki majątkowe 
zgodnie z tabelą 2a.

Dział �00 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 
gaz i wodę

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2010 
wynosi 1 1�� 1�� zł. w tym:

– Dostarczanie wody – 1 1�� 1�� zł. (dopłata do taryf za wodę)

Dział �00 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2010 
wynosi 9 ��� �11 zł. w tym:

– Lokalny transport zbiorowy, dopłata do komunikacji miejskiej, linii 
miejskich obsługujących gminę – � ��� 000 zł.

– Drogi powiatowe – 1 �00 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na 
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego na zadanie własne beneficjenta „Współfinanso-
wanie drogi powiatowej - ul. Akacjowa”.

– Drogi gminne (utrzymanie, budowa, remonty i modernizacja dróg) 
– � 1�8 �11 zł. 

– Infrastruktura telekomunikacyjna – 1 ��0 000 zł.

• wydatki bieżące kwota � �8� 000 zł. z przeznaczeniem na: zakup 
kruszywa i betonu kruszonego, utwardzenie dróg gminnych, remonty 
nawierzchni asfaltobetonowych, żwirowych, remonty przepustów dro-
gowych, profilowanie dróg, odśnieżanie, oznakowanie i nazewnictwo 
dróg itp.

• wydatki majątkowe kwota łącznie � ��8 �11 zł. zgodnie z tabelą 
Nr 2a 

Dział �00 – Gospodarka mieszkaniowa
 
Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2010 

rok planuje się kwotę ogółem � ��� 000 zł. z tego:

– Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej, kwota  1 190 000 zł. 
z przeznaczeniem na częściowe koszty utrzymania i remonty mieszkań ko-
munalnych w tym: 

• na wydatki bieżące 1�0 000 zł. (w tym remont pomieszczeń, ener-
gia, gaz, woda, pozostałe zakupy materiałów i usług)

• na wydatki majątkowe kwota łącznie 1 0�0 000 zł. - zgodnie z ta-
belą Nr 2a 

– Planowane wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nierucho-
mościami wyniosą � ��� 000 zł. w tym:

• na wydatki bieżące 1 �10 000 zł.,:
• szacowanie nieruchomości – 1�0 000 zł.
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe oraz ogłoszenia o przetargach 

– 1�0 000 zł.
• odszkodowanie za przejęte mienie – grunty będące we władaniu 

gminy przed 01.01.1999 r. zajęte pod drogi – 900 000 zł.
• na wydatki majątkowe � ��� 000 zł. - zgodnie z tabelą 2a
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Dział �10 – działalność usługowa

Z tego działu finansowane są plany zagospodarowania przestrzenne-
go, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz cmentarze.

Na rok 2010 przewiduje się kwotę  ��� 90� zł. i są to w całości wy-
datki bieżące

– Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy zmian planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakupu 
materiałów mapowych do opracowań planistycznych �9� 90� zł.

– Prace geodezyjne i kartograficzne – �00 000 zł. 
– Środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału 

i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalanie gruntów.

– Cmentarze – �9 000 zł. 
– Środki zostaną przeznaczone na konserwację i remonty cmentarzy 

wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dział ��0 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2010 rok na zadania z zakresu administracji 
publicznej zaplanowano kwotę � ��1 99� zł. z tego: 

– Urzędy wojewódzkie – �9 0�� zł. 
– Środki przeznaczone będą na realizację zadań zleconych (ewidencja 

ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

– Rady Gmin – ��� ��8 zł. 
– Środki przeznaczone będą na diety, oraz obsługę Rady Gminy 

– Urząd Gminy – � 9�� ��� zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się 
na: 

• wydatki bieżące – � �1� ��� zł. będzie przeznaczona na wyna-
grodzenia i pochodne od pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, 
zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług 
pozostałych jak: usługi prawne, opłaty pocztowe i telefoniczne, licencje, 
programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

• Wydatki majątkowe – ��0 000 zł. będzie przeznaczona na zakup 
sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wymianę okien i adapta-
cję pomieszczeń w budynku UG zgodnie z tabelą Nr 2a.

– Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota �89 ��0 zł. 
przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy oraz 
stypendia dla młodzieży za reprezentowanie gminy na arenach sporto-
wych w kraju i za granicą.

– Pozostała działalność – kwota 1�� ��0 zł. przeznaczona będzie na 
redagowanie i drukowanie „Gazety Babickiej”.

Dział ��1 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 
� ��� zł.

Zaplanowane środki (dotacja celowa) przeznaczone zostaną na pro-
wadzenie stałego rejestru wyborców, jako zadanie zlecone przez Krajowe 
Biuro Wyborcze.

Dział ��� – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciw-
pożarową zaplanowano łącznie kwotę 1 ��8 8�� zł. z tego:

– Komendy wojewódzkie Policji – �� 000 zł. na rekompensatę pie-
niężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę.

– Ochotnicze Straże Pożarne – ��� 000 zł. na ochronę przeciwpoża-
rową, w tym: 

• wydatki bieżące – ��� 000 zł. będzie przeznaczona na utrzymanie 
OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, 
wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach 
ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej 
w strażnicach. 

• wydatki majątkowe kwota 100 000 zł. będzie przeznaczona na 
zadanie nr 128 „Budowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie 
Dużym wraz z punktem bibliotecznym” (tabela Nr 2). Grunt, na którym 

realizowana będzie inwestycja jest obecnie w posiadaniu Gminy Stare Ba-
bice. W trakcie prowadzone jest postępowanie mające na celu uregulo-
wanie stanu prawnego w/w nieruchomości. Budowa rozpocznie się po 
zakończeniu procedury własnościowej. Budynki stanowić będą własność 
gminy.

– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
wydatki majątkowe kwota 1�1 9�� zł. - zakup ciężkiego samochodu 

pożarniczego – realizacja zadania nastąpi w trybie porozumienia (umowy) 
pomiędzy liderem tj. powiatem warszawskim zachodnim i partnerami pro-
jektu (zadanie nr 124 zgodnie z tabelą Nr 2a)

– Obrona cywilna – 1 �00 zł. w tym:
• kwota �00 zł. otrzymana na zadania zlecone 
• kwota 1 000 zł. środki własne 
Powyższe środki wydatkowane zostaną na opłatę instruktorów za 

szkolenie obronne i obrony cywilnej,

– Straż Gminna – �8� ��1 zł, środki przeznaczone na wynagrodze-
nia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowot-
nych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na 
ZFŚS.

– Zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa) – �0 000 zł.

– Pozostała działalność – �� 1�0 zł. są to środki przeznaczone na 
zakup materiałów do realizacji programu „Bezpieczne życie” w placów-
kach oświatowych Stare Babice oraz wykonanie tablic przystankowych do 
ścieżki dydaktycznej „Droga Zgubka”

Dział ��� – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 
– 1�� 000 zł., są to koszty związane z poborem podatków m. in. inkaso, 
pozostałe to opłaty pocztowe, zakupy druków, opłaty egzekucyjne itp.

Dział ��� – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie � 190 000 zł. na 
zapłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu, przeznaczonych na 
pokrycie deficytu budżetowego.

Dział ��8 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na 2010 rok w łącznej kwocie 
� ��1 ��0 zł. z tego:

– Rezerwę ogólną i celową budżetu zaplanowano w wysokości 
��0 000 zł. w tym:

• rezerwa ogólna nie przekraczająca 1% planowanych wydatków 
w wysokości ��0 000 zł.

• rezerwa inwestycyjna 100 000 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a.
 
– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jako wpłata gminy 

do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niż-
szych dochodach w wysokości � �91 ��0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Zespół Obsługi Finansowej 
Oświaty.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2009 – planowanej na rok 2010 
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszyst-
kim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzący-
mi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli 
o 7% od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez gminę.

W planie budżetu na 2010 rok na zadania oświaty i wychowania zapla-
nowana została kwota ogółem �� 08� 01� zł. w tym: 

– na wydatki bieżące - 1� ��0 ��� zł. będzie przeznaczona na utrzy-
manie 2 szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, Zespołu Obsługi 
Finansowej Oświaty, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczy-
cieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych. 

na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 ��� �8� zł. zgodnie 
z tabelą Nr 2a

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przed-
stawiają się następująco:

– Szkoły podstawowe ogółem wydatki – � �00 �09 zł. w tym:
• wydatki bieżące:
- w szkole podstawowej w Starych Babicach � 0�� 91� zł.
- w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym � �1� �9� zł.
Środki z wydatków bieżących przeznacza się na wynagrodzenia, fun-

dusz nagród dla nauczycieli, pochodne , dodatki mieszkaniowe i wiejskie, 
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup pomocy 
naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usług zdrowotnych, remonto-
wych itp. 

• wydatki majątkowe  ��0 000 zł. (zgodnie z tabelą Nr 2a)

– Przedszkola i oddziały przedszkolne ogółem wydatki  1� 8�� �0� zł, 
w tym:

 wydatki bieżące:
• przedszkole w Starych Babicach 1 �81 �18 zł.
• oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 11� 88� zł.
• przedszkole w Borzęcinie Dużym przy Szkole Podstawowej 889 ��� zł. 
• przedszkole w Bliznem Jasińskiego ��� �00 zł. 
• dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na 

terenie Gminy Stare Babice 1 9�� ��0 zł.
• zwrot kosztów dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przed-

szkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice ��0 000 zł.

wydatki majątkowe � ��� �8� zł (zgodnie z tabelą Nr 2a budowa 
przedszkola w Bliznem Jasińskiego)

– Gimnazjum w Koczargach Starych ogółem – � 9�� �8� zł. 
 Są to środki na wydatki bieżące, które przeznacza się na wynagro-

dzenia, fundusz nagród dla nauczycieli, pochodne, dodatki mieszkaniowe 
i wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, za-
kup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usług zdrowot-
nych, remontowych itp.

– Dowożenie uczniów do szkół ogółem – ��8 8�9 zł. to środki prze-
znaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki gimbusa, jak również zwrot 
za bilety dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół podstawowych i gimna-
zjum. W tym:

• Szkoła podstawowa Stare Babice – ��� �9� zł.
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – ��0 9�� zł.
• I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych – 1�� �10 zł.

– Zespół Obsługi Finansowej Oświaty ogółem – ��1 9�� zł. są to 
w całości wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracow-
ników obsługujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum oraz 
koszty utrzymania.

– Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – �9 �1� zł. Są to koszty 
związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W tym:

• Szkoła podstawowa Stare Babice – �� 9�9 zł.
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 1� �8� zł.
• I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych – 1� ��9 zł.
• Przedszkole w Starych Babicach – � 091 zł.

– Stołówki szkolne – 1 �80 ��9 zł. w tym:
• wydatki bieżące - �80 ��9 zł. wydatki planowane na wynagro-

dzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, bieżące remonty, zakup 
usług pozostałych.

W tym:
• Szkoła podstawowa Stare Babice – ��� 1�� zł.
• I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych – 1�8 19� zł.

wydatki majątkowe – 1 �00 000 zł. modernizacja stołówki szkolnej 
(zgodnie z tabelą Nr 2a)

– Pozostała działalność – �� �99 zł. Są to środki przeznaczone na 
prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci z gimnazjum.

Dział 8�1 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2010 zaplanowano kwotę – �80 �00 zł. 
w tym:

– Programy polityki zdrowotnej – 1� �00 zł. są to środki przeznaczo-
ne na badania profilaktyczne mieszkańców gminy.

– Zwalczanie narkomanii – �1 000 zł. to środki przeznaczone na pro-
filaktykę antynarkotykową.

– Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ��� 000zł. 
Są to środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gmi-

nie. Główną pozycją w przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest prowadzenie 
punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, pro-
wadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla 
dzieci, warsztaty psychologiczne, itp. 

Dział 8�� – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę 
Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jed-
nostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2010 przewidziano kwotę � ��0 �81 zł. 
z tego na: 

• zadania zlecone w kwocie – � 09� �00 zł. obejmują wypłatę 
świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego, zasiłków stałych, opłatę składek na ubezpie-
czenia zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, w tym:

– Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 
� 089 000 zł. Jest to zadanie zlecone i są to świadczenia społeczne: za-
siłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz 
świadczenia pielęgnacyjne wraz ze składkami emerytalno – rentowymi.

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin-
ne kwotę � �00 zł. jest to zadanie zlecone. Są to składki zdrowotne od 
świadczeń obligatoryjnych.

• zadania własne w kwocie – 1 ��� �81 zł. przeznaczone są na wy-
płatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków miesz-
kaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę 
usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne 
dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin-
ne kwotę � �00 zł. jest to zadanie własne. Są to składki zdrowotne od 
świadczeń obligatoryjnych.

– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe zaplanowano w kwocie �0� 000 zł. w tym:

• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1�� 000 zł. 
z przeznaczeniem na zdarzenia losowe, pogrzeby, zasiłki okresowe, elkowe 
i specjalne oraz opłaty za domy pomocy społecznej w kwocie 80 000 zł. 
Są to zadania własne.

– Zasiłki stałe zaplanowano w kwocie �8 000 zł. w tym:
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – �8 000zł. są to 

zadania własne.

– Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano na 2010 rok kwotę 
�80 9�0 zł. i jest to zadanie własne. Środki te przeznaczone są na utrzy-
manie GOPS m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opła-
ty pocztowe, telefoniczne itp.

– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano 
na 2010 rok kwotę 11 ��� zł.

 Są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej 
opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej eg-
zystencji. 
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– Pozostała działalność zaplanowano kwotę 19� 0�� zł. Będą to 
świadczenia społeczne przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci, do-
żywianie uczniów, pogrzeby i zasiłki celowe, dofinansowanie opieki dzieci 
niepełnosprawnych, ubezpieczenia wolontariuszy.

Dział 8�� – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzy-
manie dwóch świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wypo-
czynku w czasie ferii i wakacji. Na zadania zaplanowano na 2010 rok łącz-
ną kwotę w wysokości �10 1�� zł. w tym na:

– Świetlice szkolne – �98 1�0 zł. Środki przeznaczone będą na utrzy-
manie świetlic szkolnych w tym:

• świetlicy przy szkole podstawowej w Starych Babicach ��1 9�� zł.
• świetlicy przy szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym 1�� 18� zł.
 Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

– Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
zaplanowano kwotę – �0 199 zł. Środki przeznaczone zostaną na organi-
zację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym: 

• w szkole podstawowej w Starych Babicach 10 9�1 zł.
• w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym 9 ��8 zł.

– Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano – 91 818 zł. Jest 
to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe, za osiągnięte wyniki 
w nauce, sportowe oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze 
socjalnym. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w dziale 900 na rok 2010 stanowią kwotę 
� 99� ��� zł. Z działu tego finansowane są następujące zadania:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota � �0� �00 zł.:
• kwotę � 10� �00 zł. dopłata do taryf za odbiór ścieków 
• Podniesienie kapitału zakładowego w spółce gminnej Eko-Babice 

o kwotę 1 �00 000 zł. (zgodnie z tabelą Nr 2a)

– Gospodarka odpadami – kwota 10� 0�0 zł. przeznaczona będzie 
na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice 
oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.

– Oczyszczanie miast i wsi – kwotę �0� ��� zł. 
• kwotę �8� 000 zł przeznacza się na akcję sprzątanie świata, wy-

wóz odpadów wielkogabarytowych i posegregowanych, sprzątanie przy-
stanków, porządkowanie terenów gminnych itp.

• kwotę 1� ��� zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

– Utrzymanie zieleni w gminie – kwotę 1�� 000 zł. przeznacza się na 
konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew. 

– Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 1 8�1 0�1 zł. przeznacza 
się na konserwacje oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, re-
monty, w tym:

• na zadania majątkowe przeznacza się kwotę 1�� 0�1 zł. 
Zadania ujęte w uchwale Rady Gminy (tabela Nr 2 i Nr 2a) nie wy-

czerpują swoim zakresem budowy sieci do przesyłania bądź dystrybucji 
energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.). 
Zadania te polegają na budowie/rozbudowie punktów oświetlenia ulicz-
nego, a finansowanie oświetlenia ulic mieści się w katalogu zadań włas-
nych gminy. Zakres rzeczowy finansowania oświetlenia obejmuje, zgodnie 
z art. 3 pkt. 22 op. cit. ustawy: finansowanie kosztów energii elektrycznej 
pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. 
Zadania te mieszczą się w zakresie rzeczowym finansowania oświetlenia, 
gdyż zadania te sprowadzają się do budowy punktów oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy. Po ich wybudowaniu całkowite efekty rzeczowe 
w tym punkty oświetlenia ulicznego powstałe w wyniku zrealizowania 
zaplanowanych zadań inwestycyjnych pozostaną własnością gminy. 

• na zadania bieżące przeznacza się kwotę 1 ��� 000 zł.

– Pozostała działalność – kwotę 10� �00 zł. przeznacza się na odłów 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz obsługę weterynaryjną.

Dział 9�1 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2010 
zaplanowano kwotę �09 ��� zł. w tym:

– Biblioteki – kwotę 1�9 000 zł. przeznacza się na utrzymanie biblio-
teki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury.

– Pozostała działalność – kwotę ��0 ��� zł. 
Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę ��� �00zł. na zakup ma-

teriałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych 
organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kom-
batantów, udział i nagrody w konkursach gminnych i ponadgminnych 
oraz działalność Klubu Seniora.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 1� ��� zł. na zakup za-
bawek na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie 
Dużym tabela Nr 2a i Nr 3 

Dział 9�� – Kultura fizyczna i sport

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zapla-
nowano kwotę � �0� ��� zł. w tym:

– Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 1 �8� ��� zł w tym:
• dotacje dla stowarzyszeń – ��0 000 zł.
• wydatki związane z realizacją projektu „Promocja zdrowia w Gmi-

nie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej” to kwota 
1 01� ��� zł. przeznacza się na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i po-
chodne, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, zakup energii, bada-
nia lekarskie dzieci, dowóz dzieci na zajęcia, wyjazdy służbowe w ramach 
współpracy międzynarodowej.

– Pozostała działalność 8�1 ��0 zł. Kwota przeznaczona jest na wy-
datki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a 

Reasumując

Budżet gminy na 2010 rok po stronie dochodów wynosi �� ��1 9��,00 zł, 
po stronie wydatków �� ��� 9�1,00 zł.

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatka-
mi stanowi deficyt budżetowy w wysokości 11 801 009,00 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt w wysokości 
1� 800 000,00 zł oraz inne źródła (wolne środki) w kwocie 1 891 009,00 zł. 

Rozchody zaplanowane zostały w kwocie 2 890 000,00 zł. na spłatę 
rat zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów:

1. zaciągniętej pożyczki w 2008 roku w kwocie 4 000 000,00 zł. 
2. zaciągniętego kredytu w 2009 roku w kwocie 23 000 000,00 zł. 

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2010 dostosowany 
został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wy-
konywanie zadań gminy. W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada 
potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktu-
ry, a w szczególności budowy dróg i obiektów sportowych. 

Zgłaszane przez jednostki gminne plany finansowe dotyczące plano-
wanych na rok 2010 zadań budżetowych znacznie przewyższają możli-
wości finansowe gminy. Wymusza to u wszystkich dysponentów środków 
budżetowych oszczędną i celową gospodarkę posiadanymi środkami 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z ponoszonych 
wydatków. 

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/��0/09  Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia �009 r. 

DOCHODY
Dział

Nazwa Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 13 485 900

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 670 000

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 850 000

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

898 200

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności 55 000

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 10 995 000

Pozostałe odsetki 12 200

Wpływy z różnych dochodów 5 500

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 435 900

DOCHODY MAJĄTKOWE 11 050 000
750 Administracja publiczna 123 890

Wpływy z różnych opłat 200

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

42 107

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 50

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 123 890
DOTACJE OGÓŁEM w tym: 59 033
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 59 033

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 532

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 532

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 532

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 532
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 532

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 400
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150 000
Pozostałe odsetki 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 150 400
DOTACJE OGÓŁEM w tym: 300
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 300

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 35 993 669

Podatek dochodowy od osób fizycznych 26 929 604
Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000
Podatek od nieruchomości 5 632 741
Podatek rolny 304 321
Podatek leśny 17 403
Podatek od środków transportowych 210 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 58 600
Podatek od spadków i darowizn 300 000
Wpływy z opłaty skarbowej 120 000
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Wpływy z opłaty targowej 3 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 265 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 106 000

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 545 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31 000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 220 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 35 993 669
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 265 000

758 Różne rozliczenia 8 117 211
Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 117 211

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 8 117 211
801 Oświata i wychowanie 1 750 920

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

18 700

Wpływy z usług 1 029 550
Pozostałe odsetki 1 830
Wpływy z różnych dochodów 1 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 699 840

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 1 750 920
DOTACJE OGÓŁEM w tym: 699 840
Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 
między JST 699 840

852 Pomoc społeczna 2 296 440
Pozostałe odsetki 1 000
Wpływy z różnych dochodów 140

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 093 200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 191 600

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 296 440

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 284 800
Dotacje celowe na zadania własne gmin 191 600
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 093 200

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000
Wpływy z usług 1 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 1 000
926 Kultura fizyczna i sport 500 000

Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 500 000

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 500 000
RAZEM DOCHODY �� ��1 9��

DOCHODY wg źródeł finansowania

Nazwa Plan

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 51 371 962
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 265 000

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 3 046 505
Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST 699 840

Dotacje celowe na zadania własne gmin 191 600
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 155 065

DOCHODY MAJĄTKOWE� 11 050 000

RAZEM DOCHODY �� ��1 9��

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/340/09  Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r.

Tabela Nr 2 

do Uchwały Nr XXXVI/340/09 

Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 18 grudnia 2009r. 

WYDATKI

 

Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

010 Rolnictwo i łowiectwo 156 086  0  0 156 086 

01008 Melioracje wodne 150 000  0  0 150 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 150 000  0  0 150 000 

w tym: 

DOTACJE  150 000  0  0 150 000 

w tym: 

Dotacje celowe  150 000  0  0 150 000 

01030 Izby rolnicze 6 086  0  0 6 086 

WYDATKI BIEŻĄCE 6 086  0  0 6 086 

w tym: 

DOTACJE  6 086  0  0 6 086 

w tym: 

Dotacje podmiotowe 6 086  0  0 6 086 

150 Przetwórstwo przemysłowe 10 917  0  0 10 917 

15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 917  0  0 10 917 

WYDATKI MAJĄTKOWE  10 917  0  0 10 917 

w tym: 

Dotacje celowe 10 917  0  0 10 917 

1 / 15 

WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa

Plan na zadania
własna zlecone porozumienia RAZEM

Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 122 165  0  0 1 122 165 

40002 Dostarczanie wody 1 122 165  0  0 1 122 165 

WYDATKI BIEŻĄCE 1 122 165  0  0 1 122 165 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
1 122 165  0  0 1 122 165 

600 Transport i łączność 7 208 711  0 2 247 000 9 455 711 

60004 Lokalny transport zbiorowy  0  0 2 247 000 2 247 000 

WYDATKI BIEŻĄCE  0  0 2 247 000 2 247 000 

w tym: 

DOTACJE   0  0 2 247 000 2 247 000 

w tym: 

Wydatki na realizacje zadań na podstawie 

porozumień między JST 
 0  0 2 247 000 2 247 000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 300 000  0  0 1 300 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  1 300 000  0  0 1 300 000 

w tym: 

Dotacje celowe 1 300 000  0  0 1 300 000 

60016 Drogi publiczne gminne 4 158 711  0  0 4 158 711 

WYDATKI BIEŻĄCE 2 540 000  0  0 2 540 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
2 540 000  0  0 2 540 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  1 618 711  0  0 1 618 711 

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna  1 750 000  0  0 1 750 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  1 750 000  0  0 1 750 000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 637 000  0  0 7 637 000 

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 190 000  0  0 1 190 000 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI BIEŻĄCE 170 000  0  0 170 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
170 000  0  0 170 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  1 020 000  0  0 1 020 000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 447 000  0  0 6 447 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 1 210 000  0  0 1 210 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
1 210 000  0  0 1 210 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  5 237 000  0  0 5 237 000 

710 Działalność usługowa 736 902  0  0 736 902 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 297 902  0  0 297 902 

WYDATKI BIEŻĄCE 297 902  0  0 297 902 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 18 380  0  0 18 380 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
279 522  0  0 279 522 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 400 000  0  0 400 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 400 000  0  0 400 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
400 000  0  0 400 000 

71035 Cmentarze 39 000  0  0 39 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 39 000  0  0 39 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 15 000  0  0 15 000 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
24 000  0  0 24 000 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI BIEŻĄCE 170 000  0  0 170 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
170 000  0  0 170 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  1 020 000  0  0 1 020 000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 447 000  0  0 6 447 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 1 210 000  0  0 1 210 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
1 210 000  0  0 1 210 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  5 237 000  0  0 5 237 000 

710 Działalność usługowa 736 902  0  0 736 902 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 297 902  0  0 297 902 

WYDATKI BIEŻĄCE 297 902  0  0 297 902 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 18 380  0  0 18 380 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
279 522  0  0 279 522 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 400 000  0  0 400 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 400 000  0  0 400 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
400 000  0  0 400 000 

71035 Cmentarze 39 000  0  0 39 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 39 000  0  0 39 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 15 000  0  0 15 000 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
24 000  0  0 24 000 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

750 Administracja publiczna 7 662 960 59 033  0 7 721 993 

75011 Urzędy wojewódzkie  0 59 033  0 59 033 

WYDATKI BIEŻĄCE  0 59 033  0 59 033 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne  0 57 263  0 57 263 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
 0 1 770  0 1 770 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 276 348  0  0 276 348 

WYDATKI BIEŻĄCE 276 348  0  0 276 348 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
70 000  0  0 70 000 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 206 348  0  0 206 348 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 944 542  0  0 6 944 542 

WYDATKI BIEŻĄCE 6 714 542  0  0 6 714 542 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 5 432 045  0  0 5 432 045 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
1 232 297  0  0 1 232 297 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 200  0  0 50 200 

WYDATKI MAJĄTKOWE  230 000  0  0 230 000 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 289 550  0  0 289 550 

WYDATKI BIEŻĄCE 289 550  0  0 289 550 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 80 600  0  0 80 600 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
154 950  0  0 154 950 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000  0  0 54 000 

75095 Pozostała działalność 152 520  0  0 152 520 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI BIEŻĄCE 152 520  0  0 152 520 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
152 520  0  0 152 520 

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

sądownictwa 
 0 2 532  0 2 532 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  0 2 532  0 2 532 

WYDATKI BIEŻĄCE  0 2 532  0 2 532 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne  0 2 532  0 2 532 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 338 564 300  0 1 338 864 

75404 Komendy wojewódzkie Policji 72 000  0  0 72 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 72 000  0  0 72 000 

w tym: 

DOTACJE  72 000  0  0 72 000 

w tym: 

Dotacje celowe  72 000  0  0 72 000 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 131 973  0  0 131 973 

WYDATKI MAJĄTKOWE  131 973  0  0 131 973 

w tym: 

Dotacje celowe 131 973  0  0 131 973 

75412 Ochotnicze straże pożarne 374 000  0  0 374 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 274 000  0  0 274 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 16 200  0  0 16 200 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
207 800  0  0 207 800 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000  0  0 50 000 
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Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 
 

WYDATKI MAJĄTKOWE  100 000  0  0 100 000  
 

  
 

75414 Obrona cywilna 1 000 300  0 1 300 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 1 000 300  0 1 300 

w tym: 
 

Wynagrodzenia i pochodne 500 300  0 800 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
500  0  0 500 

 

 

 
 

 

 

75416 Straż Gminna 686 451  0  0 686 451 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 686 451  0  0 686 451 

w tym: 
 

Wynagrodzenia i pochodne 611 256  0  0 611 256 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
73 195  0  0 73 195 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000  0  0 2 000 

 

 

 
 

 

 

75421 Zarządzanie kryzysowe 50 000  0  0 50 000 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 50 000  0  0 50 000 

w tym: 
 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
50 000  0  0 50 000 

 

 
 

 

 

 

75495 Pozostała działalność 23 140  0  0 23 140 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 23 140  0  0 23 140 

w tym: 
 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
23 140  0  0 23 140 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
165 000  0  0 165 000 

 

 
 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 165 000  0  0 165 000 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 165 000  0  0 165 000 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 130 000  0  0 130 000 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
35 000  0  0 35 000 

757 Obsługa długu publicznego 2 190 000  0  0 2 190 000 

75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 
2 190 000  0  0 2 190 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 2 190 000  0  0 2 190 000 

w tym: 

Obsługę długu 2 190 000  0  0 2 190 000 

758 Różne rozliczenia 3 341 240  0  0 3 341 240 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 750 000  0  0 750 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 650 000  0  0 650 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
650 000  0  0 650 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  100 000  0  0 100 000 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 591 240  0  0 2 591 240 

WYDATKI BIEŻĄCE 2 591 240  0  0 2 591 240 

w tym: 

Wpłata JST do budżetu państwa 2 591 240  0  0 2 591 240 

801 Oświata i wychowanie 25 656 016  0 430 000 26 086 016 

80101 Szkoły podstawowe 7 200 609  0  0 7 200 609 

WYDATKI BIEŻĄCE 6 650 609  0  0 6 650 609 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 5 188 870  0  0 5 188 870 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
1 115 054  0  0 1 115 054 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 346 685  0  0 346 685 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 130 000  0  0 130 000 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
35 000  0  0 35 000 

757 Obsługa długu publicznego 2 190 000  0  0 2 190 000 

75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 
2 190 000  0  0 2 190 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 2 190 000  0  0 2 190 000 

w tym: 

Obsługę długu 2 190 000  0  0 2 190 000 

758 Różne rozliczenia 3 341 240  0  0 3 341 240 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 750 000  0  0 750 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 650 000  0  0 650 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
650 000  0  0 650 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  100 000  0  0 100 000 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 591 240  0  0 2 591 240 

WYDATKI BIEŻĄCE 2 591 240  0  0 2 591 240 

w tym: 

Wpłata JST do budżetu państwa 2 591 240  0  0 2 591 240 

801 Oświata i wychowanie 25 656 016  0 430 000 26 086 016 

80101 Szkoły podstawowe 7 200 609  0  0 7 200 609 

WYDATKI BIEŻĄCE 6 650 609  0  0 6 650 609 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 5 188 870  0  0 5 188 870 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
1 115 054  0  0 1 115 054 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 346 685  0  0 346 685 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI MAJĄTKOWE  550 000  0  0 550 000 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 116 882  0  0 116 882 

WYDATKI BIEŻĄCE 116 882  0  0 116 882 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 95 193  0  0 95 193 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
11 887  0  0 11 887 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 802  0  0 9 802 

80104 Przedszkola 12 328 825  0 430 000 12 758 825 

WYDATKI BIEŻĄCE 4 553 042  0 430 000 4 983 042 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 1 708 080  0  0 1 708 080 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
833 300  0  0 833 300 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 102  0  0 87 102 

DOTACJE  1 924 560  0 430 000 2 354 560 

w tym: 

Wydatki na realizacje zadań na podstawie 

porozumień między JST 
 0  0 430 000 430 000 

Dotacje podmiotowe 1 924 560  0  0 1 924 560 

WYDATKI MAJĄTKOWE  7 775 783  0  0 7 775 783 

80110 Gimnazja 2 976 482  0  0 2 976 482 

WYDATKI BIEŻĄCE 2 976 482  0  0 2 976 482 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 2 345 895  0  0 2 345 895 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
467 184  0  0 467 184 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 403  0  0 163 403 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 738 869  0  0 738 869 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI BIEŻĄCE 738 869  0  0 738 869 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 73 892  0  0 73 892 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
664 977  0  0 664 977 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 431 977  0  0 431 977 

WYDATKI BIEŻĄCE 431 977  0  0 431 977 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 384 026  0  0 384 026 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
45 351  0  0 45 351 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600  0  0 2 600 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 614  0  0 59 614 

WYDATKI BIEŻĄCE 59 614  0  0 59 614 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
59 614  0  0 59 614 

80148 Stołówki szkolne 1 780 359  0  0 1 780 359 

WYDATKI BIEŻĄCE 380 359  0  0 380 359 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 312 359  0  0 312 359 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
68 000  0  0 68 000 

WYDATKI MAJĄTKOWE  1 400 000  0  0 1 400 000 

80195 Pozostała działalność 22 399  0  0 22 399 

WYDATKI BIEŻĄCE 22 399  0  0 22 399 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 22 399  0  0 22 399 
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WYDATKI BIEŻĄCE 738 869  0  0 738 869 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 73 892  0  0 73 892 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
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Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600  0  0 2 600 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 614  0  0 59 614 
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Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

851 Ochrona zdrowia 280 700  0  0 280 700 

85149 Programy polityki zdrowotnej 15 700  0  0 15 700 

WYDATKI BIEŻĄCE 15 700  0  0 15 700 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 2 200  0  0 2 200 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
13 500  0  0 13 500 

85153 Zwalczanie narkomanii 21 000  0  0 21 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 21 000  0  0 21 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 4 000  0  0 4 000 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
17 000  0  0 17 000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 244 000  0  0 244 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 244 000  0  0 244 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 122 894  0  0 122 894 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
121 106  0  0 121 106 

852 Pomoc społeczna 1 267 381 2 093 200  0 3 360 581 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 0 2 089 000  0 2 089 000 

WYDATKI BIEŻĄCE  0 2 089 000  0 2 089 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne  0 72 394  0 72 394 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
 0 17 606  0 17 606 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  0 1 999 000  0 1 999 000 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

85213 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre 

swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 

4 600 4 200  0 8 800 

WYDATKI BIEŻĄCE 4 600 4 200  0 8 800 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
4 600 4 200  0 8 800 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 207 000  0  0 207 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 207 000  0  0 207 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
80 000  0  0 80 000 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 000  0  0 127 000 

85216 Zasiłki stałe 68 000  0  0 68 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 68 000  0  0 68 000 

w tym: 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 000  0  0 68 000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 780 960  0  0 780 960 

WYDATKI BIEŻĄCE 780 960  0  0 780 960 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 660 200  0  0 660 200 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
119 260  0  0 119 260 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500  0  0 1 500 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 774  0  0 11 774 

WYDATKI BIEŻĄCE 11 774  0  0 11 774 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 11 774  0  0 11 774 

85295 Pozostała działalność 195 047  0  0 195 047 
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BUDŻETBUDŻET

Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

851 Ochrona zdrowia 280 700  0  0 280 700 

85149 Programy polityki zdrowotnej 15 700  0  0 15 700 

WYDATKI BIEŻĄCE 15 700  0  0 15 700 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 2 200  0  0 2 200 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
13 500  0  0 13 500 

85153 Zwalczanie narkomanii 21 000  0  0 21 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 21 000  0  0 21 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 4 000  0  0 4 000 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
17 000  0  0 17 000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 244 000  0  0 244 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 244 000  0  0 244 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 122 894  0  0 122 894 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
121 106  0  0 121 106 

852 Pomoc społeczna 1 267 381 2 093 200  0 3 360 581 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 0 2 089 000  0 2 089 000 

WYDATKI BIEŻĄCE  0 2 089 000  0 2 089 000 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne  0 72 394  0 72 394 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
 0 17 606  0 17 606 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  0 1 999 000  0 1 999 000 
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Dział Rozdział Nazwa
Plan na zadania

własna zlecone porozumienia RAZEM
Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI BIEŻĄCE 204 183  0  0 195 047 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 16 047  0  0 16 047 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
28 000  0  0 28 000 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 136  0  0 90 000 

DOTACJE  61 000  0  0 61 000 

w tym: 

Dotacje celowe  61 000  0  0 61 000 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 510 157  0  0 510 157 

85401 Świetlice szkolne 398 140  0  0 398 140 

WYDATKI BIEŻĄCE 398 140  0  0 398 140 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 345 630  0  0 345 630 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
24 863  0  0 24 863 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 647  0  0 27 647 

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

szkolenia młodzieży  
20 199  0  0 20 199 

WYDATKI BIEŻĄCE 20 199  0  0 20 199 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 12 299  0  0 12 299 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
7 900  0  0 7 900 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 91 818  0  0 91 818 

WYDATKI BIEŻĄCE 91 818  0  0 91 818 

w tym: 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 818  0  0 91 818 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 993 754  0  0 6 993 754 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 506 500  0  0 4 506 500 

WYDATKI BIEŻĄCE 3 106 500  0  0 3 106 500 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
3 106 500  0  0 3 106 500 

WYDATKI MAJĄTKOWE  1 400 000  0  0 1 400 000 

w tym: 

Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego 
1 400 000  0  0 1 400 000 

90002 Gospodarka odpadami 106 050  0  0 106 050 

WYDATKI BIEŻĄCE 106 050  0  0 106 050 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
106 050  0  0 106 050 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 302 633  0  0 302 633 

WYDATKI BIEŻĄCE 302 633  0  0 302 633 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 17 633  0  0 17 633 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
285 000  0  0 285 000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 145 000  0  0 145 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 145 000  0  0 145 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
145 000  0  0 145 000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 831 071  0  0 1 831 071 

WYDATKI BIEŻĄCE 1 655 000  0  0 1 655 000 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
1 655 000  0  0 1 655 000 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI MAJĄTKOWE  176 071  0  0 176 071 

90095 Pozostała działalność 102 500  0  0 102 500 

WYDATKI BIEŻĄCE 102 500  0  0 102 500 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
102 500  0  0 102 500 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 609 676  0  0 609 676 

92116 Biblioteki 169 000  0  0 169 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 169 000  0  0 169 000 

w tym: 

DOTACJE  169 000  0  0 169 000 

w tym: 

Dotacje podmiotowe 169 000  0  0 169 000 

92195 Pozostała działalność 440 676  0  0 440 676 

WYDATKI BIEŻĄCE 427 300  0  0 427 300 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 83 800  0  0 83 800 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
209 000  0  0 209 000 

DOTACJE  134 500  0  0 134 500 

w tym: 

Dotacje celowe  134 500  0  0 134 500 

WYDATKI MAJĄTKOWE  13 376  0  0 13 376 

926 Kultura fizyczna i sport 2 503 677  0  0 2 503 677 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 682 427  0  0 1 682 427 

WYDATKI BIEŻĄCE 1 682 427  0  0 1 682 427 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 359 163  0  0 359 163 
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Dział Rozdział Nazwa
Plan na zadania

własna zlecone porozumienia RAZEM

Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
653 264  0  0 653 264 

DOTACJE  670 000  0  0 670 000 

w tym: 

Dotacje celowe  670 000  0  0 670 000 

92695 Pozostała działalność 821 250  0  0 821 250 

WYDATKI MAJĄTKOWE  821 250  0  0 821 250 

RAZEM WYDATKI 69 390 906 2 155 065 2 677 000 74 222 971 
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WYDATKI według kierunków finansowania
300 WYDATKI BIEŻĄCE 50 587 890,00
301 Obsługę długu 2 190 000,00
302 Wpłata JST do budżetu państwa 2 591 240,00
310 Wynagrodzenia i pochodne 18 202 824,00
311 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 362 575,00
312 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 377 105,00
320 DOTACJE 5 864 146,00
320b Wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 2 677 000,00
320c Dotacje podmiotowe 2 099 646,00
320d Dotacje celowe 1 087 500,00
400 WYDATKI MAJĄTKOWE 23 635 081,00
400a Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 400 000,00
410a Dotacje celowe 1 442 890,00

BUDŻETBUDŻET

Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI BIEŻĄCE 204 183  0  0 195 047 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 16 047  0  0 16 047 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
28 000  0  0 28 000 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 136  0  0 90 000 

DOTACJE  61 000  0  0 61 000 

w tym: 

Dotacje celowe  61 000  0  0 61 000 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 510 157  0  0 510 157 

85401 Świetlice szkolne 398 140  0  0 398 140 

WYDATKI BIEŻĄCE 398 140  0  0 398 140 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 345 630  0  0 345 630 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
24 863  0  0 24 863 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 647  0  0 27 647 

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

szkolenia młodzieży  
20 199  0  0 20 199 

WYDATKI BIEŻĄCE 20 199  0  0 20 199 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 12 299  0  0 12 299 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
7 900  0  0 7 900 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 91 818  0  0 91 818 

WYDATKI BIEŻĄCE 91 818  0  0 91 818 

w tym: 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 818  0  0 91 818 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 993 754  0  0 6 993 754 
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Dział Rozdział Plan na zadania 

Nazwa 

własne zlecone porozumienia RAZEM 

WYDATKI MAJĄTKOWE  176 071  0  0 176 071 

90095 Pozostała działalność 102 500  0  0 102 500 

WYDATKI BIEŻĄCE 102 500  0  0 102 500 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
102 500  0  0 102 500 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 609 676  0  0 609 676 

92116 Biblioteki 169 000  0  0 169 000 

WYDATKI BIEŻĄCE 169 000  0  0 169 000 

w tym: 

DOTACJE  169 000  0  0 169 000 

w tym: 

Dotacje podmiotowe 169 000  0  0 169 000 

92195 Pozostała działalność 440 676  0  0 440 676 

WYDATKI BIEŻĄCE 427 300  0  0 427 300 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 83 800  0  0 83 800 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
209 000  0  0 209 000 

DOTACJE  134 500  0  0 134 500 

w tym: 

Dotacje celowe  134 500  0  0 134 500 

WYDATKI MAJĄTKOWE  13 376  0  0 13 376 

926 Kultura fizyczna i sport 2 503 677  0  0 2 503 677 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 682 427  0  0 1 682 427 

WYDATKI BIEŻĄCE 1 682 427  0  0 1 682 427 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne 359 163  0  0 359 163 
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Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/340/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r. 
Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział Rozdział
Nazwa Plan

Zadanie
zadania własne �� ��� 081,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 10 917,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 917,00
38b Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu 10 917,00

600 Transport i łączność 4 668 711,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 300 000,00

59-1 Współfinansowanie drogi powiatowej - ul. Akacjowej  1 300 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 618 711,00

108-1 Projekt i budowa ul. Żurawiowe Mokradła w Kwirynowie 1 000 000,00
109-1 Projekt i budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Krzyżanowskiego 200 000,00
130 Projekt chodnika od ul. Ogrodniczej do przystanku autobusowego w ul. Warszawskiej w Babicach Nowych (F.S) 26 354,00
131 Budowa peronu przystankowego i zakup wiaty przystankowej przy ul. Trakt Królewski w Wojcieszynie (F.S.) 34 510,00
133 Odtworzenie rowu odwadniającego w miejscowości Mariew (F.S.) 18 705,00
134 Rozbudowa placu zabaw na Placu Kwirynowskim (F.S.) 35 271,00
135 Zagospodarowanie placu zabaw na skwerze przy ul. Północnej w Zielonkach (F.S.) 61 371,00
136 Projekt zagospodarowania placu zabaw przy Gimnazjum w Koczargach Starych (F.S.) 36 250,00
139 Zakup i montaż masztu do fotoradaru przy ul. Jakubowicza w Lipkowie (F.S.) 36 250,00
23 Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Białej Góry 50 000,00
25a Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach 50 000,00
84a Odwodnienie wsi Klaudyn 70 000,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 1 750 000,00
125 Rozwój dostępu do e - usług publicznych w Gminie Stare Babice 950 000,00
38a Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 800 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 257 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 020 000,00

01 Budowa mieszkań socjalnych 100 000,00
129 Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzęcinie Dużym (Ośrodek Zdrowia) 120 000,00
34a Budowa budynku komunalnego z częścia przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach 800 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 237 000,00
53a Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne 5 237 000,00

750 Administracja publiczna 230 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 230 000,00

126 Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy 90 000,00

127 Adaptacja i wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Stare Babice 120 000,00
54a Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Starych Babicach 20 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 231 973,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 131 973,00

124 Przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP i OSP z 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 131 973,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00
128 Budowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym wraz z punktem bibliotecznym 100 000,00

758 Różne rozliczenia 100 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00

39 Rezerwa inwestycyjna 100 000,00
801 Oświata i wychowanie 9 725 783,00

80101 Szkoły podstawowe 550 000,00
118 Projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z parkingiem w Borzęcinie Dużym 50 000,00
88 Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach 500 000,00

80104 Przedszkola 7 775 783,00
44a Budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego 7 775 783,00

80148 Stołówki szkolne 1 400 000,00
91a Modernizacja stołówki szkolnej w Starych Babicach 1 400 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 576 071,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 400 000,00

58 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  EKO-Babice 1 400 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 176 071,00
132 Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Stanisławowie (F.S.) 12 071,00
48-10 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maczka w m. Janów 19 000,00
48-7a Budowa oświetlenia  w ul. Prokofiewa w m. Klaudyn 60 000,00
48-7b Budowa oświetlenia w ul. Verdiego w m. Klaudyn 40 000,00
48-9a Projekty oświetlenia ulic wraz z uzgodnieniami 45 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 376,00
92195 Pozostała działalność 13 376,00

138 Zakup zabawek na plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (F.S.) 13 376,00
926 Kultura fizyczna i sport 821 250,00

92695 Pozostała działalność 821 250,00
09 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn 350 000,00
10 Budowa systemu ścieżek rowerowych 100 000,00
104 Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy ośrodku dla niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego 100 000,00
137 Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Klaudyn (F.S.) 36 250,00
50b Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Wojcieszyn 200 000,00
70 Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej 35 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/340/09 Rady Gminy Stare Babice  z dnia 18 grudnia 2009r.  

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku �010
Dział Rozdział Nazwa Plan

1 � � � �

600 60016 Babice Nowe Projekt chodnika od ul. Ogrodniczej do przystanku autobusowego  
w ul. Warszawskiej w Babicach Nowych 26 354,00

600 60016 Wojcieszyn Budowa peronu przystankowego i zakup wiaty przystankowej  
przy ul. Trakt Królewski w Wojcieszynie 34 510,00

600 60016 Mariew Odtworzenie rowu odwadniającego w miejscowości Mariew 18 705,00
600 60016 Kwirynów Rozbudowa placu zabaw na Placu Kwirynowskim 35 271,00

600 60016 Zielonki Parcele Zagospodarowanie placu zabaw na skwerze  przy ul. Północnej 
w Zielonkach 33 894,00

600 60016 Zielonki Wieś Zagospodarowanie placu zabaw na skwerze  przy ul. Północnej 
w Zielonkach 27 477,00

600 60016 Koczargi Stare Projekt zagospodarowania placu zabaw przy Gimnazjum  
w Koczargach Starych 36 250,00

600 60016 Lipków Zakup i montaż masztu do fotoradaru przy ul. Jakubowicza w Lipkowie 36 250,00
900 90015 Stanisławów Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Stanisławowie 12 071,00

921 92195 Zalesie Zakup zabawek na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Borzęcinie Dużym 13 376,00

926 92695 Klaudyn Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Klaudyn 36 350,00
Ogółem: �10 �08,00

Ldz. RA – 7322 / 94 /2009  Stare Babice, dnia 31 grudnia 2009 r. 
OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.) niniejszym informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona 
ulicy Warszawskiej w związku z podjętą przez  Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr VII / 42 / 07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
Przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenu pod:

• zabudowę mieszkaniowo – usługową;
• zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
• zabudowę usługową rzemieślniczą;
• zabudowę usługową rzemieślniczą i zabudowę mieszkaniową;
• modernizację, budowę i rozbudowę systemów  komunikacji, w szczególności dróg publicznych i dróg dojazdowych 

wewnętrznych.
Niniejsze ogłoszenie związane jest z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze sporządzanego 
planu miejscowego.
 Z upoważnienia Wójta Gminy
 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  mgr inż. arch. Kazimierz Steć
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmia-
nami) oraz Uchwały Nr XXXIV/326/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 
października 2009 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację za-

dań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu upowszechniania kul-
tury i sztuki w 2010 roku pod nazwą: 
1) zadanie nr 1 – organizacja koncertów w ramach festiwalu „W Kra-
inie Chopina”,
2) zadanie nr 2 – prowadzenie chóru „Sami Swoi”,

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w pkt.1 
nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych, 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub-
licznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), realizu-
jące statutowe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.

§ �
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarzą-
dzenia.

§ �
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Gazecie Babickiej;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice;

§ �
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ �
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wy-
konywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinanso-
wanie ich realizacji.

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA RE-
ALIZACJĘ ZADAŃ: 
Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Sta-
re Babice na rok 2010 na realizację zadań wynosi łącznie 36 500 zł (trzy-
dzieści sześć tysięcy pięćset złotych), w tym na:
Zadanie nr 1 – 30.000 złotych,
Zadanie nr 2 – 6.500 złotych,

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu 

zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
ze zm.). 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze 

konkursu, który :
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasada-

mi uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania w spo-
sób efektywny, oszczędny i terminowy,

– posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, od-
powiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania 
na terenie Gminy Stare Babice.  

– zadanie musi być przedmiotem działalności statutowej podmiotu 
ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania.

4. W wyniku rozpoznania złożonych ofert Gmina Stare Babice może 
zlecić zadanie jednemu lub kilku Wnioskodawcom w granicach kwo-
ty określonej w punkcie I.

5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowa-
nia przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie po-
szczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wyso-
kości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych 
środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji 
w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związa-
ny złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może: zaakceptować 
zmniejszenie kwoty dotacji, negocjować zmniejszenie zakresu rze-
czowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

6. Oferta zmieniona przez Wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest 
traktowana jako oferta ostateczna.

7. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Dopuszcza się, po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy, możliwość do-
konywania zmian zawartej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu umowy na 
realizację zadania publicznego w zakresie dotyczącym:

a. zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikających ze zło-
żonej oferty,

b. przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do fi-
nansowania dotacją do wysokości 10% pozycji kosztu koszto-
rysu.

9.  Wójt Gminy Stare Babice może odmówić podmiotowi wyłonionemu 
w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, 
gdy okaże się, że:
1) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności praw-
nych;
2) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wia-
rygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Realizacja zadań obejmuje okres od 1 marca 2010 roku do dnia 31 

grudnia 2010 roku. Wydatki poniesione przed 1 marca 2010 r. lub 
datą zawarcia umowy oraz po dniu 31 grudnia 2010 r. nie będą mo-
gły być rozliczone.

2. Podmiot składający ofertę na realizację zadania, o których mowa 
w części I, powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji 
tego typu zadań, odpowiednią kadrę oraz zasoby rzeczowe w po-
staci bazy materialno-technicznej, zapewniające wykonanie zadania 
lub dostęp do takiej bazy. 

3. Pozostałe warunki realizacji zadań:
Zadanie nr 1
1) zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu koncertów muzycznych po-
święconych tematyce chopinowskiej, w ramach obchodów Roku Chopi-
nowskiego, w obiektach sakralnych, placówkach oświatowych i innych 
obiektach położonych na terenie Gminy Stare Babice,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie wernisażu połączonego z koncer-
tem kameralnym.
Zadanie nr �
1) Organizowanie systematycznych spotkań seniorów,  prowadzenie prób 
chóru,
2) Prezentowanie dorobku artystycznego chóru przede wszystkim na te-
renie Gminy Stare Babice.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, WYMAGANE DOKUMENTY
1. 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, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 96, poz. 873), 

Załącznik nr 1 do zarządzenia 269 / 10  Wójta Gminy Stare Babice  z dnia 18 stycznia 2010r.

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

kultury i sztuki w okresie od 1 marca �010r. do �1 grudnia �010r. na realizację zadań pod nazwą: 
1) zadanie nr 1 – organizacja koncertów w ramach festiwalu „W Krainie Chopina”,
�) zadanie nr � – prowadzenie chóru „Sami Swoi”.

Zarządzenie nr ��9/10 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 stycznia �010 r.
w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

Gminy Stare Babice z zakresu kultury i sztuki.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego �010 roku do 
godz. 1� 00. Formularz oferty można otrzymać u inspektora ds. 
oświaty Urzędu Gminy Stare Babice, Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój 
nr 34, lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Stare Babice 
www.bip.stare-babice.waw.pl. 

2. Oferta na realizację zadań powinna zawierać w szczególności: 
1. nazwę zadania, 
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowa-

nego do realizacji,
3. terminy, harmonogram i miejsce realizacji zadania publicznego, 
4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publiczne-

go,
5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego 

ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych, finansowych 

i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wyso-
kości środków finansowych uzyskanych na realizację danego za-
dania z innych źródeł,

7. deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 
całości lub części zadania.

3. Ofertę należy przygotować według następujących zasad: 
1. formularz oferty należy sporządzić (wypełnić) w języku polskim, 

w sposób  czytelny, nie należy zmieniać układu druku,
2. oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie 

wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnio-
skodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu należy to wyraź-
nie zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy"),

3. podawane informacje winny być czytelnie formułowane, zwłasz-
cza w zakresie sposobu realizacji celów,

4. formularz oferty musi być podpisany przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli.

4. Wraz z ofertą należy przedłożyć następujące dokumenty: 
1. kopię statutu, aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg 

z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny 
podmiotu uprawnionego oraz umocowanie osób go reprezentu-
jących, (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące od daty zło-
żenia oferty).

2. Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
za poprzedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących dzia-
łalność przez krótszy okres – za okres działalności,

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje odpowiednio: 
- dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości na 

zasadach ogólnych - bilans, rachunek zysków i strat, informację 
dodatkową,

- dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości na 
zasadach szczególnych - bilans, rachunek wyników oraz informa-
cji dodatkowej. 

4. Oświadczenie, że podmiot uprawniony nie podlega wykluczeniu 
z prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy 
lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania 
dotacji, zgodnie z art. 145 ust. 6 w związku z art. 190 ustawy o fi-
nansach publicznych.

5. Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwier-
dzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem (pieczęcią pod-
miotu uprawnionego, a także podpisami osób uprawnionych do do-
konywania czynności prawnych).

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w za-
pieczętowanej kopercie pocztą na adres: Urząd Gminy w Starych Ba-
bicach, ul. Rynek 32, 05 – 082 Stare Babice lub osobiście do Urzędu 
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, do kancelarii. 

7. Na kopercie winny zostać umieszczone następujące informacje:
1) pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres,
2) tytuł zadania,
3) adnotacja "nie otwierać przed terminem 26 stycznia 2010 r."

8. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faxem lub 
pocztą elektroniczną) bądź dostarczona na inny adres nie będzie bra-
ła udziału w konkursie. 

9. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkur-
su podlegają odrzuceniu. 

10. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na 
wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających 
z winy wnioskodawcy lub poczty, nie będą brane pod uwagę. 

11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarcze-
niem do urzędu ponosi wnioskodawca. 

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2010 r. o godz. 14 00. Przy 

otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem formal-
nym mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele oferentów.

2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego ze-
stawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuceniu, o czym Wójt 
Gminy zawiadomi wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli oferty.

3. Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod wzglę-
dem merytorycznym, następnie protokolarnie zakwalifikuje się oferty 
do otrzymania dotacji, kierując się kryteriami oceny, podanymi w tre-
ści ogłoszenia.

4. Kryteria dokonania oceny ofert:
1. możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności: 
– dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie 

realizacji zadań publicznych (z uwzględnieniem ilości wy-
konanych zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie po-
przednim i wysokości środków własnych oraz z innych źró-
deł, które były przeznaczone na realizację zadań)

– rzetelność i terminowość realizacji zadań zleconych Wnioskodaw-
cy w okresie poprzednim,

– rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych środków na rea-
lizację zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie poprzednim,

– posiadanie przez oferenta niezbędnych do realizacji zadania zaso-
bów rzeczowych i kadrowych,

2. efektywność proponowanych działań, w tym:
– skala działań (zasięg terytorialny),
– korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania (w tym 

liczba osób objętych ofertą)
– adekwatność proponowanych działań do zidentyfikowanego prob-

lemu i potrzeb adresatów zadania,
– planowane metody realizacji zadania i  realność ich wykonania,
3. przedstawionej kalkulacji kosztów  realizacji zadania, w tym:
– kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu 

rzeczowego zadania,
– wielkość udziału środków własnych Wnioskodawcy oraz innych 

środków w kosztach realizacji zadania,
– rzetelność i realność sporządzonego kosztorysu,
– adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań,
– rzetelność i realność sporządzonego harmonogramu.

5. Nie będą rozpatrywane oferty: 
a. złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu;
b. niekompletne i nie zawierające wymaganych załączników;
c. złożone po terminie;
d. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi orga-

nizacji składającej ofertę;
e. złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w kon-

kursie (w tym: podmioty nieposiadające osobowości prawnej);
f. niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzaju zada-

nia wskazanego w  niniejszym ogłoszeniu;
g. złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 1 ofer-

ta na zadanie będące przedmiotem konkursu;
h. przekraczające wskazaną w ogłoszeniu maksymalną kwotę dotacji 

na zadanie.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej do-

kumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczno-
ści nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyzna-
wania dotacji, ani po jego zakończeniu.

7. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnię-
cie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy nie później niż w cią-
gu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

8. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez po-
dania przyczyny.

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STARE BABI-
CE ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZA-
NYCH Z NIMI KOSZTACH 
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację tego typu za-
dań przeznaczono kwotę 36 500 zł, w tym ich koszt przy udziale podmio-
tów uprawnionych wyniósł 36 500 zł. i na taką kwotę udzielono dotacji 
z budżetu gminy.  
W roku poprzednim na realizację tego typu zadań przeznaczono kwotę 
36 000 zł, w tym ich koszt przy udziale podmiotów uprawnionych wyniósł 
36 000 zł. i na taką kwotę udzielono dotacji z budżetu gminy.
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Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
•	 Laserowe	operacje	żylaków
•	 Skleroterapia
•	 Klasyczne	zabiegi	usuwania	żylaków
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
•	 Leczenie	zmian	trądzikowych	i	łojotokowych
•	 Laserowe	zamykanie	naczynek
•	 Laserowe	usuwanie	pajączków
•	 Usuwanie	znamion,	naczyniaków,	przebarwień
Zabiegi medycyny estetycznej
•	 Usuwanie	zmarszczek	na	twarzy	
•	 Powiększanie	i	modelowanie	kształtu	ust
•	 Leczenie	nadpotliwości	dłoni,	pach	i	stóp
•	 Likwidacja	blizn
Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, 
podkolanówki)	

Zadzwoń:	022	721	81	05	lub	+48	510147	711
Klinika	w	Klaudynie	NZOZ,	ul.	K.	Kurpińskiego	15
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2

tel./fax (022) 722-90-31, 0600-285-898

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!

Czesne do końca lutego 700 zł

Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 33

tel. (22) 722-09-61 0509-857-222

www.wesoly-brzdac.pl 

Przedszkole Wesoły Brzdąc zaprasza

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!

SPrzEDam DziałKę
o powierzchni 750 m2 z domem  

o powierzchni użytkowej 115 m2 w Starych Babicach.  
Tel. kom. 0600-931-348

Ja, niżej podpisany Jarosław Sobolewski, zamieszkały 
w Hornówku, przy ul. Szkolnej 32, niniejszym przepraszam 

księdza prałata dr Andrzeja Kowalskiego, proboszcza  
parafii Świętego Rocha w Lipkowie i Serhija Yevdokimova, 

kościelnego tejże parafii, za moje zachowanie w dniu  
4 sierpnia 2007 roku na terenie parafialnym.


