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Szanowni Radni 

Szanowni Goście  

 

 

 Dzisiejszą Sesją kończymy czteroletni okres pracy Rady Gminy Stare Babice V 

kadencji. 

Pragnę przedstawić Państwu krótkie podsumowanie z działalności rady za ten 

okres.  

 

Szanowni Państwo! 

Rada Gminy ukonstytuowała się na I Sesji w dniu 24 listopada 2006r. – 

ślubowanie złożyło 15 radnych (w tym 2 panie i 13 panów). Wybrano wtedy 

Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Kuncewicza i Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Adama Kotwickiego i Tadeusza Wiśniewskiego.  

 

Na przestrzeni czterech lat, skład Rady uległ jednej zmianie. Po roku pracy 

mandat złożył radny Walerian Żyndul. W wyniku wyborów uzupełniających w skład 

rady weszła Pani Paulina Ostrowska.     

 

Wielkim zaszczytem dla nas był fakt wyboru w dniu 24 listopada 2006r. Pana 

Jana Żychlińskiego, mieszkańca naszej gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Stare 

Babice dwóch kadencji w latach 1990-1998r., na urząd Starosty Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. 

 

Rada Gminy jako organ uchwałodawczy obradowała na sesjach.  

W okresie trwania kadencji na 45 posiedzeniach zostało podjętych łącznie 446 

uchwał w sprawach należących do wyłącznej właściwości rady oraz wynikających z 

przyjętych do realizacji zadań:  

 w 2006 – odbyła 3 sesje podejmując 16 uchwał, 

 w 2007 – odbyła 11 sesji podejmując 116 uchwał, 

 w 2008 – odbyła 11 sesji podejmując 116 uchwał, 

 w 2009 – odbyła 11 sesji podejmując 95 uchwał,  

 w 2010 – odbyła 9 sesji podejmując 103 uchwały. 

Z podjętych przez Radę Gminy uchwał - 92 stanowiły akty prawa miejscowego.  
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Dwie sesje zostały zwołane na wniosek Wójta Gminy. 

  

Podjęte uchwały były terminowo przekazywane do Wojewody Mazowieckiego  

i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organów nadzoru oraz do opublikowania  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Radni V kadencji z zaangażowaniem uczestniczyli w sesjach rady gminy o czym 

może świadczyć frekwencja podczas posiedzeń (97,63%), dzięki quorum wszystkie 

posiedzenia odbyły się w zaplanowanych terminach i zakończyły się podczas jednego 

posiedzenia.  

 

Do pracy powołano 4 stałe Komisje Rady Gminy:  

Komisję Rewizyjną, która liczyła 3 radnych,  

Przewodniczący: Waldemar Szelenbaum, 

Członkowie: Krzysztof Grzelak, Jan Puścian.  

Komisja powołana została do kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniowania wykonania budżetu 

gminy i występowania z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium 

Wójtowi. 

W okresie kadencji odbyła 46 posiedzeń i przeprowadziła 20 kontroli, frekwencja na 

posiedzeniach wyniosła 98,15%. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu liczyła 11 członków,  

Przewodniczący: Krzysztof Grzelak,  

Członkowie: Tomasz Druzd, Adam Kotwicki, Stanisław Lesisz, Lucyna 

Skrzeczkowska, Witold Maziarz od 28 lutego 2008r., Jerzy Piętocha, Leszek 

Poborczyk, Paulina Ostrowska od 28 lutego 2008r., Tomasz Szuba, Tadeusz 

Wiśniewski. Ponadto w Komisji pracował Walerian Żyndul do 29 listopada 2007r.  

 

Działała w zakresie planowania i ładu przestrzennego, strategii rozwoju gminy, 

gospodarki nieruchomościami, transportu zbiorowego, działalności finansowej, 

opiniowana budżetu i nadzorowania jego realizacji.  

W okresie kadencji odbyła 32 posiedzenia, frekwencja na posiedzeniach 90,14%. 
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Komisja Oświaty Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej liczyła 4 

członków,  

Przewodnicząca Komisji: Justyna Szczepanik   

Członkowie: Tomasz Druzd, Waldemar Szelenbaum, Tomasz Szuba.  

Ponadto w Komisji pracowali: Adam Kotwicki do 21 grudnia 2006r.  i Walerian 

Żyndul do 26 kwietnia 2007r.  

 

Komisja objęła całokształt spraw związanych z edukacją publiczną i wychowaniem 

przedszkolnym, pomocą społeczną, polityką prorodzinną i ochroną zdrowia, 

współpracą z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem i upowszechnianiem idei 

samorządowej, kulturą i placówkami upowszechniania kultury, a także kulturą 

fizyczną, rekreacją i turystyką. 

W czasie kadencji odbyła 45 posiedzeń, frekwencja na posiedzeniach wyniosła 82,73%.   

 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa liczyła 7 radnych. 

Przewodniczący: Leszek Poborczyk  

Radni: Adam Kotwicki, Stanisław Lesisz, Witold Maziarz, Jerzy Piętocha, Justyna 

Szczepanik, Tadeusz Wiśniewski.   

Ponadto w Komisji pracował Jan Puścian do 29 stycznia 2009r.   

Komisja objęła sprawy związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i 

gospodarki odpadami, rolnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem 

mieszkańców.  

W czasie kadencji odbyła 31 posiedzeń, frekwencja na posiedzeniach wyniosła 89,51%.   

 

Ponadto w celu omówienia projektów uchwał oraz tematów o charakterze 

kompleksowym należących do właściwości kilku Komisji odbywały się wspólne 

posiedzenia Komisji. Odbyły się łącznie 54 posiedzenia, frekwencja wyniosła 

93,30%. 

 

W dniu 19 grudnia Rada Gminy powołała doraźną Komisję Statutową, z 

przewodniczącym Janem Puścianem oraz członkami Lucyną Skrzeczkowska, Justyną 

Szczepanik i Henrykiem Kuncewiczem. Komisji postawiono zadanie polegające na 

przygotowaniu  i przedstawieniu Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie zmian w 

Statucie Gminy Stare Babice. Na sesji w dniu 25 lutego Rada Gminy uchwaliła nowy 

Statut.  
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Członkowie Rady Gminy włączali się również w inne działania i pracowali w 

doraźnych zespołach.  

 

Na sesji w dniu 21 grudnia 2006r. Rada Gminy wybrała ze swojego grona 

przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin „Kampinos” - Jerzego 

Piętochę i Tomasza Szubę.  

 

W dniu 31 maja 2007r. powołano zespół do spraw wyboru ławników w składzie: 

Jan Puścian, Tomasz Szuba i Walerian Żyndul. Zespół przedstawił na sesji rady gminy 

swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników a na sesji w dniu 25 

października Rada Gminy wybrała ławników.   

 

W dniu 27 marca 2008r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: Adam 

Kotwicki, Lucyna Skrzeczkowska, Tadeusz Wiśniewski. Zadaniem Komisji było 

dokonanie inwentaryzacji mienia gminy, celem wystąpienia o ich komunalizację. 

 

W Radzie Gminy nie utworzono Klubów Radnych.  

 

Rada pracowała w oparciu o uchwalane corocznie plany pracy.  

 

 

Najważniejsze podjęte przez Radę Gminy V kadencji decyzje to: 

 utworzenie dwóch nowych jednostek organizacyjnych gminy Stare Babice: Straży 

Gminnej oraz Przedszkola w Bliznem Jasińskiego,  

 przystąpienie do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawska”, 

 wyrażenie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Promocja 

zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej” ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego”, 

 uchwalenie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Stare Babice,  

 uchwalenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare 

Babice na lata 2008-2015, 

 uchwalenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie 

gminy Stare Babice, 
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 zaakceptowanie raportu końcowego wykonanego przez EKO-Geo Konsulting 

Marek Biłyk i Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, w wyniku realizacji umowy  Nr 

4053/Wn07/OW-KI-TA/D o opracowanie dokumentacji niezbędnej do 

wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla 

przedsięwzięcia o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy 

Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i upoważniła Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko–Babice” Sp. z o. o. do złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice”, 

 powołanie nowego Skarbnika Gminy Stare Babice Pani Ireny Sotomskiej, 

 uchwała w sprawie wzniesienie obelisku z tablicą pamiątkową poświeconą pamięci 

Żołnierzy Oddziałów wojska Polskiego, którzy zginęli w rejonie Babice we 

wrześniu 1939r. oraz Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich  działających na tym 

obszarze, 

 uchwała w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej w Borzęcinie Dużym u 

zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej, 

 udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z 

przeznaczeniem na budowę w Umiastowie Pomnika Pomordowanych 

Mieszkańców Topolina i Umiastowa, którzy zostali zamordowani 13 września 

1939r. przez Niemców.     

 

 Ponadto na sesjach rozpatrywane były sprawy związane z: 

 budżetem gminy i uchwałami około budżetowymi – podjęto w tym zakresie 100 

uchwał,  

 gospodarką nieruchomościami oraz nazewnictwem ulic i innych obiektów – 

podjęto 128 uchwał,  

 funkcjonowaniem istniejących szkół i placówek oświatowych  - podjęto 19 uchwał, 

 pomocą społeczną i profilaktyką uzależnień – podjęto 30 uchwał, 

 gospodarką komunalną i bezpieczeństwem – podjęto 12 uchwał, 

 ochroną środowisko – podjęto 13 uchwał, 

 programów rozwoju, współpracy z organizacjami pozarządowymi i współpracy 

partnerskiej ze społecznościami innych państw – podjęto 17 uchwał, 

 planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym – podjęto 35 uchwał. 
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Rada Gminy rozpatrzyła 8 wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz 7 

skarg, w tym: 

 6 uznała za bezzasadne lub bezprzedmiotowe, 

 1 w części uznano za zasadną.   

 

W okresie kadencji pełnione były stałe dyżury przez Przewodniczącego Rady, 

podczas których mieszkańcy mieli możliwość zwrócenia się  różnymi problemami.  

 

Od kwietnia bieżącego roku obrady Rady Gminy odbywają się w sali 

konferencyjnej nowego budynku komunalnego gminy wyposażonej w nowoczesny 

sprzęt konferencyjny i audiowizualny, usprawniający obrady, nowe miejsce zapewniło 

również lepsze warunki dla publiczności. 

 

Podsumowując kolejny czteroletni okres funkcjonowania gminy, biorąc pod 

uwagę dorobek w różnych sferach działalności, z całą odpowiedzialności można 

twierdzić, że ten samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet, działać aktywnie, by jak 

najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje. 

Niewątpliwie był to okres intensywnej i efektywnej pracy, której sprzyjała 

dobra atmosfera w Radzie Gminy oraz dobra współpraca Rady z Wójtem i 

pracownikami samorządowymi. Wyrazy uznania należą się poszczególnym radnym 

naszej gminy, sołtysom i lokalnym organizacjom społecznym. Merytoryczny spór w 

sprawach ważnych zawsze miał na względzie dobro i rozwój gminy. Efekty 

podejmowanych w radzie decyzji na pewno przedstawi w swoim podsumowaniu 

kadencji Wójt Gminy.  

 

 

Szanowni Państwo! 

Może nie wszystko udało mi się ująć w tym moim krótkim sprawozdaniu, 

jednak pragnąłem przedstawić podsumowanie działalności rady gminy za okres 

mijającej kadencji. Myślę, że najlepiej działalność rady V kadencji ocenicie Państwo 

sami. 

Z tego miejsca szczególnie gorąco i szczerze pragnę podziękować Wójtowi 

Gminy i Kierownictwu Urzędu za wszystkie strategiczne decyzje wypracowywane na 

posiedzenia a przyczyniające się do rozwoju naszej gminy oraz polepszenia warunków 

życia mieszkańców.  
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Dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych i spółek oraz Kierownikom 

Referatów Urzędu Gminy i pracownikom samorządowym za przychylność i 

zrozumienie we wszystkich sprawach będących przedmiotem pracy Rady.  

Dziękuję służbom mundurowym za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców 

naszej gminy.  

 

Dziękuję również prasie za przekazywanie mieszkańcom gminy informacji  

o pracy Rady i poszczególnych komisji.  

 

Dziękuję wszystkim Państwu Radnym za aktywną i systematyczną pracę  

w Radzie Gminy V kadencji.  

Za bezpośrednią współpracę ze mną pragnę podziękować moim 

Wiceprzewodniczącym – Adamowi Kotwickiemu i Tadeuszowi Wiśniewskiemu.  

Dziękuję Przewodniczącym poszczególnych Komisji za wzorowe kierowanie 

pracami tych komisji w osobach: 

 Pani Justynie Szczepanik – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, 

kultury i Kultury Fizycznej, 

 Panu Waldemarowi Szelenbaumowi – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  

 Pani Krzysztofowi Grzelakowi – Przewodniczącemu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu, 

 Pani Leszkowi Poborczykowi – Przewodniczącemu Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Bezpieczeństwa, oraz   

 Panu Janowi Puścianowi – Przewodniczącemu Komisji Statutowej za prace nad 

nowym Statutem Gminy oraz wypracowanie strategicznych aktów prawa 

miejscowego mających wpływ na funkcjonowanie gminy a w szczególności: 

 Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Stare Babice,  

 Statutu i Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice,  

 zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom placom i innym 

obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Stare Babice.  

 

Szczególnie gorąco, myślę że w imieniu wszystkich radnych, pragnę 

podziękować Paniom Mireczce Majchrzak oraz Ani Nowak za pracę w Biurze Rady. 

Dzięki ich profesjonalizmowi i ogromnemu zaangażowaniu nasza praca była nie tylko 

łatwiejsza ale i sprawowana z przyjemnością.  
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Wyrażam nadzieję, że przyjęte przez Radę Gminy V kadencji strategiczne 

kierunki odnajdą kontynuację w przyszłości. Wszystkim życzę dalszej owocnej pracy 

dla dobra naszej lokalnej wspólnoty, naszej małej ojczyzny.  

 

 Bardzo dziękuję za cztery lata współpracy.   

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

 Henryk Kuncewicz  


