
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
Z KADENCJI 2006 - 2010
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Z dniem 12-go listopada br. mija V kadencja

samorządu gminnego. Jest to najlepsza okazja

do podsumowania działalności wspólnoty

samorządowej w ostatnich czterech latach.

We wszystkich sferach funkcjonowania

samorządu, odnotowujemy znaczącą poprawę,

co przekłada się na wzrost poziomu życia

mieszkańców gminy. Stworzyliśmy dobre

warunki do mieszkania, nauki, rozwoju

i rekreacji.

GMINA STARE BABICE

POWIAT WARSZAWSKI-ZACHODNI
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Przyrost  mieszkańców na terenie Gminy Stare Babice
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Dobra dostępność do Warszawy, jej wielkich rynków pracy i zbytu powoduje,

że corocznie przybywa do gminy wiele rodzin, aby tu zbudować swój dom

i zamieszkać. Liczba ludności zameldowanej na terenie naszej gminy na

przestrzeni ostatnich czterech lat wzrosła o ponad 1500 osób i wg stanu na

dzień 8.11.2010 r. wynosiła 15680 osób.
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Kierownictwo urzędu - 4

Referatów – 13

Samodzielnych stanowisk-11 

Ogółem w urzędzie zatrudnionych   

jest 70 pracowników na 66 etatach.



GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE – zatrudnionych 293 pracowników

 Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych

 Szkołą Podstawowa w Starych Babicach

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

 Przedszkole w Starych Babicach

 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach

 Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

 Straż Gminna Gminy Stare Babice

II. GMINNE SPÓŁKI 

 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. 

zatrudniające 56 pracowników

 Gminna Spółka Wodna
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Dochody  Gminy w latach 2007 – 2010
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Budżet gminy do roku 2009, wykazywał dużą dynamikę wzrostu, tak po

stronie dochodów, jak i wydatków. Skutkiem światowego kryzysu finansów,

od dwóch lat odczuwamy spadek dochodów gminy.



Wydatki Gminy w latach 2007 – 2010

7

Wpłynęło to także na ograniczenie wydatków w 2009 roku. Jednak dzięki

kredytom inwestycyjnym udało się utrzymać wysoki poziom inwestycji.



Dynamika zmian dochodów i wydatków w budżecie 

Gminy Stare Babice w latach 2007-2010 (w mln zł.)
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W ostatnich dwóch latach notowany jest wyższy poziom wydatków

budżetowych w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych. Jednak

w żadnym roku zanotowany poziom deficytu budżetowego nie stanowił

zagrożenia utraty płynności finansowej Gminy.



Struktura wydatków bieżących i majątkowych 

w latach 2007-2010
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W latach 2007 - 2010 wydatki bieżące i majątkowe stanowiły mniej więcej

połowę wydatków ogółem gminy. Wysoki udział wydatków majątkowych jest

pozytywną cechą zdecydowanie wyróżniającą naszą Gminę na tle innych

gmin w Polsce.



Porównanie wydatków majątkowych i wydatków budżetowych 

ogółem w latach 2007-2010 (w mln zł)
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W ostatnich czterech latach nastąpił dynamiczny wzrost inwestycji gminnych.

W okresie tym średni udział wydatków majątkowych w budżecie wyniósł

blisko 45% ogółu wydatków.



Wydatki majątkowe w Gminie w latach 2007 – 2010
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Wodociągi 
i Kanalizacja

36 595 273

Ochrona 
p. pożarowa

1 055 241

Drogi
32 017 407

Ośrodki Zdrowia
10 025 134

Szkoły 
i Przedszkola

16 090 599

Pozostałe
3 864 364 Sport 

i Rekreacja
19 344 630

Wydatki te w latach 2007-2010 wyniosły prawie 119 mln złotych. Największy

udział stanowiły inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne. Od roku 2007

zadania te w imieniu gminy wykonuje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

EKO-BABICE Sp. z o.o. Znaczący udział stanowiły też inwestycje drogowe.



Działalność gospodarcza i atrakcyjność inwestycyjna gminy
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Gmina Stare Babice ma duży potencjał gospodarczy. Świadczy o tym duży

przyrost nowych firm. W latach 2007-2010 liczba podmiotów gospodarczych

prowadzonych przez osoby fizyczne wzrosła o blisko 22%. Liczba podatników

będących osobami prawnymi wzrosła o 61 %. Dobrej kondycji lokalnych firm

sprzyja dostęp do chłonnego rynku zbytu w Warszawie i okolicach, wysoki

odsetek ludzi wykształconych, dobre tradycje w handlu, usługach i drobnej

przedsiębiorczości oraz dobra komunikacja.



PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego
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Plany zagospodarowania przestrzennego zapewniają zrównoważony rozwój,

zachowanie ładu przestrzennego, znacząco przyśpieszają wszelkie procesy

inwestycyjne i stały wzrost ludności.



1. Ocena aktualności planów miejscowych – 2007 r.

2. Wieloletni program sporządzania  miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – 2007 r.

2. Wieloletni harmonogram planów miejscowych do 2018 roku – 2007 r.

4. Aktualizacja i cyfryzacja planów całej Gminy Stare Babice oraz Plany 

Szczegółowe wsi Borzęcin Duży, Borzęcin Mały,  Koczargi Nowe, 

Zielonki Wieś oraz wsi Klaudyn – 2010 r.

5. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe Gminy Stare Babice do roku 2025  

z wyodrębnieniem etapu do 2010 roku – uchwalone przez Radę 

Gminy  Stare Babice w 2007 r.

6. Program zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków–EKO BABICE Sp. z o.o.

Opracowane w latach 2007 – 2010
dokumenty związane z planowaniem przestrzennym
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SCALENIA I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Porządkowanie ładu przestrzennego 

to także dokonywanie scaleń 

i podziałów nieruchomości
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W roku 2007 zakończono procedurę

scaleniową kompleksu Zielonki,

pomiędzy ulicami Sportową i Białej

Góry. W wyniku tego procesu powstały

184 kształtne działki budowlane. W

czerwcu bieżącego roku podjęto

uchwałę w sprawie przystąpienia do

scalenia kompleksu Janów. Aktualnie

trwa procedura wyłaniania

wykonawcy do przeprowadzenia prac

geodezyjnych.



PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI DOKONYWANE NA WNIOSEK 

WŁAŚCICIELI ORAZ Z URZĘDU W LATACH 2007 - 2010

W latach 2007-2010 łącznie wydano 506 decyzji zatwierdzających podział

nieruchomości, co przyczyniło się do zwiększenia obrotu nieruchomościami

i miało istotny wpływ na zwiększenie liczby podatników. Z podziałem

nieruchomości związane były również decyzje dotyczące opłat adiacenckich

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich podziałów. W ostatniej

kadencji wydano 360 decyzji, na łączną kwotę 6 mln 300 tys. zł.
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MIENIE KOMUNALNE GMINY STARE BABICE

Gmina prowadziła aktywną gospodarkę gruntami tworząc zasób gruntów,

które niezbędne są do realizacji jej zadań statutowych. Powierzchnia nabytych

gruntów przewyższała powierzchnię gruntów zbytych. Obecnie zasób

gruntów gminnych wynosi 82,28 ha. Wzrosła również powierzchnia dróg

gminnych i obecnie wynosi 122,83 ha. W ramach tej gospodarki gmina

w ostatnich latach nabyła m. in.:

grunty w Wojcieszynie pod utworzenie boiska

i terenu rekreacji,

nieruchomość w Starych Babicach od Fundacji

„Innowacja” z przeznaczeniem pod budowę

ośrodka kulturalno–rekreacyjno–sportowego,

grunt od Parafii w Starych Babicach pod nową

drogę do kompleksu szkolno-przedszkolnego,

przy której utworzono Aleję Dębów Katyńskich.

Dokonywano również przekształceń prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości na wniosek użytkowników

wieczystych. W ostatniej kadencji przekształcono

25 nieruchomości z tego tytułu i uzyskano kwotę

do budżetu gminy w wysokości 270 tys. zł.
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Samorząd babicki stworzył optymalny model

oświatowy i bardzo dobrą bazę edukacyjną. Wszystkie

gminne placówki oświatowo - wychowawcze są po

kapitalnych remontach, wyposażone w nowoczesny

sprzęt dydaktyczny. Posiadają też doświadczoną,

wysokokwalifikowaną kadrę zapewniającą dzieciom

i młodzieży edukację na wysokim poziomie.

Gmina prowadzi Szkołę Podstawową i Przedszkole

w Starych Babicach, Zespół Szkolno Przedszkolny

w Borzęcinie Dużym, Przedszkole w Bliznem

Jasińskiego i Gimnazjum w Koczargach Starych.

Łącznie do tych placówek uczęszcza 1693 dzieci.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole  
w Starych Babicach

Zespół Szkolno Przedszkolny 
w Borzęcinie Dużym

OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

Przedszkole 
w Bliznem Jasińskiego
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Gminne Gimnazjum
w Koczargach



OŚWIATA I WYCHOWANIE
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Gminna infrastruktura edukacyjna jest

na dobrym europejskim poziomie:

nowoczesne sale komputerowe,

pracownie językowe, multimedialne

pomoce dydaktyczne sprawiają,

że dzieci mają odpowiednie warunki do

nauki i rozwoju. Wyniki sprawdzianów

w gminnych szkołach podstawowych

i gimnazjum w ostatnich latach

wykazały, że w skali punktowej były one

wyższe niż uzyskane w szkołach

Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

a także w szkołach województwa

mazowieckiego.



Gmina inwestuje nie tylko w bazę, ale i w ludzi, troszcząc się o motywowanie

kadry pedagogów do stałego podnoszenia kwalifikacji. Obecnie w szkołach

pracuje 165 nauczycieli. W tej grupie 59 nauczycieli dyplomowanych,

56 nauczycieli mianowanych, 39 nauczycieli kontraktowych i 11 stażystów.

Na uwagę zasługuje fakt, że liczba nauczycieli dyplomowanych wzrosła

z 17 w roku 2007 do 59 w roku 2010, czyli o ponad 300 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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Placówki oświatowe są stale modernizowane i ulepszane. Niedawno

np. ukończono gruntowną przebudowę dachu nad szkołą i przedszkolem

w Starych Babicach, zmodernizowano także kuchnię i stołówkę dostosowując

je do wysokich norm unijnych. Gruntownie zmodernizowano również

sanitariaty.

Modernizacja budynków i pomieszczeń
w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach
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Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego 

w Borzęcinie Dużym oraz budynku Gimnazjum w Koczargach Starych.

Przeprowadzono modernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego

w Borzęcinie Dużym oraz budynku Gimnazjum w Koczargach Starych. Obiekty

zostały docieplone, uzyskały nowe okna i elewacje. Przy Gimnazjum

w Koczargach Starych powstały nowe drogi dojazdowe oraz przestronny

parking.

I Gminne Gimnazjum

w Koczargach Starych

Zespół Szkolno Przedszkolny 

w Borzęcinie Dużym
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Nowe Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Kosztem około 8 mln złotych wybudowano w 2010 r. 

Gminne Przedszkole dla 150 dzieci w Bliznem Jasińskiego. 23



Nowe Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Nowoczesny w formie, przestronny, przystosowany dla osób

niepełnosprawnych budynek, został oddany do użytkowania 1.10.2010 r.

Przedszkole otacza ogrodzony, zagospodarowany teren zielony, wyposażony

w plac zabaw. 24



Kolejnym sukcesem jest także odpowiednie zorganizowanie gospodarki

komunalnej i dokonanie wielu inwestycji, szczególnie w zakresie gospodarki

wodno-ściekowej. Już za kilka lat cała powierzchnia gminy będzie wyposażona

w kanalizację. To ogromne zadanie inwestycyjne zostanie wykonywane przy

pomocy środków europejskich z Funduszu Spójności. Obecnie projekt pod

nazwą „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Stare

Babice” został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości blisko

130 mln zł. Jego realizacja jest w toku i potrwa do 2013 r.

Będzie to największa inwestycja w historii gminy!

GOSPODARKA KOMUNALNA
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Główna Przepompownia  Ścieków w Borzęcinie Dużym

26

W 2010 roku ważnym elementem sieci kanalizacyjnej było wybudowanie

Głównej Przepompowni Ścieków „Borzęcin” w Borzęcinie Dużym,

za pośrednictwem której będą w przyszłości przetłaczane ścieki z całej

zachodniej części gminy do Oczyszczalni w Starych Babicach. Obiekt ten jest

obecnie w trakcie prowadzenia prac rozruchowych, a budowa dwóch

przewodów tłocznych (o długości 4,5 km każdy) umożliwiających przesył

ścieków do Koczarg Starych jest w trakcie realizacji.



GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zwiększyło długość dotychczasowej sieci

o kolejne 15 km umożliwiając podłączenie do niej następnych

413 nieruchomości. Dodatkowym elementem tych sieci, umożliwiającym ich

funkcjonowanie była budowa siedmiu przepompowni ścieków oraz kanałów

tłocznych o długości około 2 km. W latach 2007-2010 wykonano:

Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej pomiędzy Klaudynem a Janowem.

Kanalizacja w ul. Koczarskiej w Starych Babicach

Kanalizacja w kwartale ulic pomiędzy: ul. Prusa, Mickiewicza, Reja

i Żeromskiego w Bliznem Jasińskiego.

Kanalizacja w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie.

Kanalizacja w ul. Agawy wraz z poprzecznymi w Kwirynowie.

Kanalizacja wzdłuż ul. Warszawskiej w Lubiczowie i Bliznem Jasińskiego.

Kanalizacja w miejscowości Klaudyn I i II.

Kanalizacja w ul. Wieruchowskiej i Ożarowskiej oraz we fragmencie ulicy

Warszawskiej przypisany do zlewni w miejscowościach Babice Nowe oraz

Zielonki Parcele.
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Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym

Obiekt pracuje już od ponad dwóch lat

i całkowicie spełnia pokładane w nim

nadzieje. Zrealizowanie tej inwestycji

pozwoliło utrzymać ceny wody na

dotychczasowym poziomie, pomimo

inflacyjnego wzrostu kosztów jej

wytwarzania.
28



Prowadzona jest także modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych

Babicach, a ostatnim jej elementem jest ograniczenie energochłonności

procesu uzdatniania i dystrybucji wody do sieci, co będzie sprzyjało obniżaniu

kosztów jednostkowych produkcji wody w przyszłości. Obecne możliwości

techniczne dwóch posiadanych stacji uzdatniania wody zapewniają

nieprzerwane dostawy wody nawet w okresach przedłużających się upałów.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach
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BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW 

30

Drugim ważnym obszarem gospodarki komunalnej są

drogi. Na terenie Gminy Stare Babice znajduje się około

100 km dróg gminnych o różnym sposobie utwardzenia

nawierzchni, od dróg gruntowych, poprzez utwardzone

destruktem bitumicznym aż do dróg asfaltowych. Gmina

zajmuje się ich konserwacją, sprzątaniem a także

utrzymaniem zimowym. W latach 2007–2010 na utrzymanie

dróg gminnych wydano łącznie 8 mln 200 tys. zł.



W latach 2007-2010 budowa dróg stanowiła znaczną część wydatków

inwestycyjnych. Przebudowa ul. Kutrzeby w Starych Babicach była

najkosztowniejszą drogową inwestycją gminną w ostatnich latach. Jej koszt

wyniósł ok. 5 mln złotych. Obejmowała ona wykonanie podbudowy drogi

wraz nakładką asfaltową na długości ok. 1100 mb, odwodnienia, przykrycie

rowu melioracyjnego oraz wykonanie chodników wzdłuż jezdni.

Inwestycje drogowe

ul. Kutrzeby
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Przebudowywano lub zmodernizowano wiele innych dróg gminnych, takich

jak: ul. Przejazd, ul. Graniczną i Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego,

ul. Polną, Piłsudskiego, Kresową oraz ulicę przy poczcie w Starych Babicach,

a także ulicę Kościuszki w Bliznem Jasińskiego. Rozpoczęto też

projektowanie następnych ulic w gminie.

Inwestycje drogowe

ul. Łaszczyńskiego
ul. Polna

ul. Piłsudskiego

ulica przy poczcie ul. Kościuszki
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Gmina Stare Babice wspomagała także budowę dróg wojewódzkich

i powiatowych. Współfinansowała przebudowę drogi powiatowej nr 1532

(ul. Ogrodnicza) łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym

Bronisze oraz drogą krajową Nr 2, budowę ul. Akacjowej w Koczargach

Starych, ul. Sienkiewicza i Sikorskiego w Starych Babicach.

Inwestycje drogowe

ul. mjr. H. Dobrzańskiego

„Hubala”

ul. Sienkiewicza
ul. Ogrodnicza
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Oświetlenie ulic, placów i dróg

W latach 2007 - 2010 oświetlono 21 ulic, zamontowano 230 lamp. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł około 1 mln zł. 34



Oznakowanie ulic

Na terenie gminy wykonano System Informacji

Gminnej (SIG) polegający na oznakowaniu ulic,

obiektów użyteczności publicznej i innych

ważniejszych miejsc na terenie gminy.

Przy głównych drogach na granicy gminy

ustawiono 8 tablic informacyjnych tzw. witaczy.
35



KOMUNIKACJA

Gmina posiada obecnie najlepszą komunikację zbiorową spośród wszystkich

gmin podwarszawskich. Na dopłaty do jej funkcjonowania samorząd gminny

corocznie przeznacza ponad 2 mln zł. Rozbudowywanie linii komunikacyjnych

wiąże się z koniecznością budowy nowych przystanków i wiat

przystankowych. Po modernizacji ul. Warszawskiej wymieniono wszystkie

wiaty na nowe. Łącznie w latach 2008-2009 na terenie gminy postawiono

46 nowych wiat. Jest opracowany nowy układ komunikacji w gminie, który

zostanie wdrożony od stycznia 2011r. 36



EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Samorząd Gminy Stare Babice co roku

przeznacza znaczącą część środków

budżetowych na realizację zadań z zakresu

ochrony środowiska. Podejście proekologiczne

władz gminy wynika m.in. z położenia gminy

w otulinie KPN i Warszawskim Obszarze

Chronionego Krajobrazu. Inwestycje w dziedzinie

ochrony środowiska są w ostatnich latach

największym składnikiem w strukturze wydatków

inwestycyjnych budżetu gminy.
37



W roku 2008 wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów w systemie workowym.

Odpady odbierane są sprzed posesji w dwóch rodzajach worków. Statystyczny

mieszkaniec Gminy Stare Babice w ubiegłym roku segregował rocznie ponad 17 kg

odpadów. System selektywnej zbiórki od 4 lat jest uzupełniany przez zbiórkę

przeterminowanych lekarstw oraz zużytych baterii, których co roku zbiera się

ok. 700 kg. Cyklicznie organizuje się także zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co roku wywozi się z terenu

gminy ok. 170 – 200 ton tych odpadów. W ciągu roku zbieramy od 200 do 280 m3

odpadów porzucanych na poboczach dróg i w lasach, dzięki zatrudnieniu

8 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

Selektywna zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów 

w systemie workowym

Zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych

Zbiórka 

przeterminowanych 

lekarstw oraz 

zużytych baterii
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Usuwanie  materiałów  zawierających  azbest 

Od roku 2008 prowadzony jest

program usuwania wyrobów

zawierających azbest. W latach

2008 – 2010 usunięto

z terenu gminy ponad 20 000

m2 eternitu z ogólnej ilości

45 000m2 zewidencjonowanych.

39



Opieka  nad bezdomnymi zwierzętami

Także od 2008 roku, w oparciu o uchwałę Rady Gminy, realizowany jest

program zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez ich znakowanie,

sterylizację, kastrację oraz poszukiwanie nowych domów dla bezpańskich

psów i kotów. 40



Ochrona  kasztanowców i gniazd bocianich

Od roku 2009 prowadzona jest 

akcja ochrony kasztanowców przed 

szrotówkiem kasztanowiaczkiem.  

Co roku wykonywana jest

konserwacja bocianich gniazd41



Zagospodarowanie terenów wokół stawów

W latach 2007 – 2010 za kwotę ok. 600 tys. złotych

zagospodarowano tereny wokół stawów w Borzęcnie

Dużym, Starych Babicach i Latchorzewie

oraz rozpoczęto konserwację zbiornika w Bliznem

Jasińskiego.

Stawy w Starych Babicach
Staw i skwer w Borzęcinie

Staw w Latchorzewie

42



Skwer w Zielonkach Skwer w Starych Babicach Plac Kwirynowski

Budowa i modernizacja skwerów i placów

Rondo Ks. Jerzego Popiełuszki Rondo Solidarności

43

Powstały nowe skwery i place zabaw. Są to skwery w Zielonkach, Starych Babicach,

Kwirynowie. Jesienią 2009 r. zagospodarowane zostało Rondo Ks. Jerzego

Popiełuszki, a w 2010r. obsadzono kompozycjami roślin wieloletnich Rondo

Solidarności.



Z uwagi na trudne warunki gruntowo – wodne jakie występują na terenie

gminy oraz liczne podtopienia pojawiające się po intensywnych odpadach,

samorząd co roku wspomaga działania Spółki Wodnej „Babice”,

dofinansowując ją kwotą ok. 150 tys. zł. Gmina w miejscach szczególnie

narażonych na podtopienia, wykonuje lokalne elementy urządzeń

odwadniających drogi i tereny publiczne. W latach 2007-2010 wydatkowano na

ten cel kwotę ok. 290 tys. zł.

Gospodarka   wodna

44



Edukacja  ekologiczna

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży od roku 2006

we wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone są cykliczne zajęcia

tzw. „Ptasie lekcje” przybliżające dzieciom i młodzieży zagadnienia ochrony

zwierząt. Co roku finansujemy akcje „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.

W roku 2009 we wszystkich szkołach na terenie gminy przeprowadzono

szkolenia pt. „Oszczędzanie energii w gospodarstwie domowym i w szkole”.

Podczas szkoleń dzieci i młodzieży wręczano energooszczędne żarówki.

45



w Starych Babicach w Borzęcinie Dużym 

POMOC SPOŁECZNA  I OCHRONA ZDROWIA

W trakcie ostatniej kadencji zdecydowanie poprawił

się poziom usług medycznych świadczonych na

terenie gminy. Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami

Gminy sprawują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki

Zdrowotnej: w Starych Babicach i Borzęcinie

Dużym. Na terenie gminy znajduje się także stacja

wyczekiwania Zespołu Pogotowia Ratunkowego z

Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego.
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Promocja i ochrona zdrowia

W bieżącym roku gmina przystąpiła do pilotażowego konkursu

organizowanego przez Polską Unię Onkologii „ ZDROWA GMINA”. Konkurs

powstał w celu zwiększenia liczby osób zgłaszających się na badania

profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób

nowotworowych. Badania obejmowały mamografię, cytologiię i kolonoskopię.

Działania naszego samorządu w zakresie promocji zdrowia zostały docenione.

Zajęliśmy III miejsce wśród gmin Mazowsza i otrzymaliśmy nagrodę

w wysokości 25 tys. zł. 47



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. Niesie ona pomoc osobom uzależnionym

i współuzależnionym od alkoholu oraz pomoc dla osób i rodzin

z przemocą w rodzinie.

48



Projekt systemowy współfinansowany 

ze środków EFS

Programy realizowane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wolontariat przy GOPS 

Grupa Wsparcia dla Dzieci Klub seniora „Nadzieja”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające 

z ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, a także o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. Swoje działania realizuje również przez tworzenie 

tzw. programów osłonowych spełniających lokalne potrzeby.
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Ośrodek rehabilitacyjno-

terapeutyczny

dla dzieci niepełnosprawnych

Corocznie organizowany jest

Integracyjny Rodzinny Dzień Dziecka

Formy wsparcia w Gminie Stare Babice

50

Na terenie gminy dzieci niepełnosprawne mogą korzystać z fachowej pomocy

Ośrodka Rehabilitacyjno - Terepeutycznego w Bliznem Jasińskiego. W 2009 r.

opieką Ośrodka objęto 30 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Gmina

udziela dotacji na rzecz działania Ośrodka w wysokości 55 tys. zł

w ramach otwartego konkursu ofert. Przy Ośrodku do 2007 roku organizowany

był Integracyjny Rodzinny Dzień Dziecka. Od 2008 roku impreza odbywa się

w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym.



Jesteśmy też gminą solidarną. Organizowane

były akcje pomocowe dla gmin dotkniętych

klęskami żywiołowymi – jak ostatnia powódź

w czerwcu tego roku – gdzie konwój 9 busów

i ciężarówek rozwiózł do trzech

poszkodowanych gmin: Wilków, Dwikozy

i Słubice dary zebrane przez naszych

mieszkańców i 32 tony środków czystości

uzyskanych od osób i firm, które odpowiedziały

na nasz apel i włączyły się w akcję pomocową.

Akcje pomocowe dla gmin dotkniętych klęskami żywiołowymi
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Nowy Budynek Komunalny w Starych Babicach

W 2010 r. oddano do użytku nowo wybudowany Budynek Komunalny w Starych

Babicach. Na jego terenie znalazły siedzibę: nowy Ośrodek Zdrowia wraz

ze Stacją Ratownictwa Medycznego oraz niektóre jednostki organizacyjne

gminy, Straż Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Spółka

Wodna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół

Obsługi Finansowej Oświaty. Zagospodarowano teren wokół budynku.

Powstały: parking dla samochodów, drogi dojazdowe oraz trawniki. 52



Część budynku z Ośrodkiem Zdrowia Część administracyjna budynku

Nowy Budynek Komunalny w Starych Babicach

53

Opiekę medyczną w Ośrodku Zdrowia zapewniają: lekarze podstawowej

opieki zdrowotnej, lekarze specjaliści, rehabilitanci i fizykoterapeuci.

W części administracyjnej budynku oprócz wyżej wymienionych placówek

znajduje się nowoczesna sala konferencyjna.



Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia 
w Borzęcinie Dużym

Modernizacji poddano także ośrodek zdrowia w Borzęcinie Dużym, wykonując

ocieplenie budynku wraz z wymianą okien, elewacji i części pokrycia

dachowego. 54



BEZPIECZEŃSTWO

Gmina Stare Babice zaliczana jest do najbezpieczniejszych gmin

w Powiecie Warszawskim Zachodnim i w woj. mazowieckim. Władze

samorządowe w sposób priorytetowy postrzegają problemy

bezpieczeństwa i porządku publicznego, tak istotne dla wszystkich

mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz

niski stopień przestępczości są jednym z czynników świadczących

o rozwoju i atrakcyjności gminy, a także często jest brany pod uwagę

przez potencjalnych inwestorów.
55
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym powołany został w 2005 r.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, umożliwiający wójtowi

prowadzenie działań profilaktycznych, a w przypadku wystąpienia sytuacji

kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych. W czasie

mijającej kadencji Zespół odbył 12 posiedzeń, 3 gry decyzyjne i 2 ćwiczenia

poświęcone bezpieczeństwu na terenie Gminy Stare Babice. 56



Od czasu utworzenia Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach

samorząd efektywnie wspomaga jej pracę. To z inicjatywy samorządu

wprowadzono dodatkowe patrole policyjne w miejscach wskazanych przez

mieszkańców, tzw. służby ponadnormatywne, które opłacane są przez gminę.

Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach
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Straż Gminna Gminy Stare Babice

W 2008 r. została powołana

Straż Gminna. Ideą jej powstania

była potrzeba przeciwdziałania

naruszeniom prawa dotyczącym

spraw porządkowych. Dwa lata

działania tej służby wykazały jej

wysoką skuteczność. 58



Bezpieczeństwo na drogach

59

W Gminie Stare Babice jest najwięcej masztów na fotoradary w całym

Powiecie Warszawskim Zachodnim, strzegących bezpieczeństwa

użytkowników dróg. Doprowadziły one do poprawy bezpieczeństwa na

drogach, zwłaszcza w pobliżu szkół i przejść dla pieszych.



Na terenie gminy funkcjonują dwie Ochotnicze Straże Pożarne: w Starych Babicach

i Borzęcinie Dużym. Obydwie jednostki dzięki dobremu wyposażeniu i znakomitemu

wyszkoleniu zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Samorząd od lat nie szczędzi środków by dobrze wyposażyć jednostki OSP. Co roku

na ich utrzymanie wydaje około 160 tys. zł, natomiast w latach 2008 i 2009 nakłady te

wyniosły odpowiednio: ponad 870 tys. i blisko 400 tys. zł.

BEZPIECZEŃSTWO
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62. Dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Borzęcinie Dużym

Bardzo dobrze układa się  

wieloletnia współpraca gminnych władz 

samorządowych z dowództwem, 

żołnierzami i pracownikami  wojska

62. dywizjonu rakietowego Obrony 

Powietrznej w Borzęcinie Dużym

61



SPORT I REKREACJA

Samorząd gminny dużą wagę przywiązuje do zagadnień rozwoju fizycznego

dzieci i młodzieży. Możliwość aktywnego wypoczynku i rozwoju fizycznego

mieszkańców naszej gminy znacznie rozszerzyła się po wybudowaniu w 2007 r.

Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym

i pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Zielonkach w 2009 r. Koszt budowy

Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji wraz z kosztem prowadzonych tam zajęć

wyniósł 6 mln 400 tys. zł, a refundacja z Norweskiego Mechanizmu

Finansowego wyniosła 3 mln 900 tys. zł.

Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 
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Wymienne boisko do 

koszykówki i siatkówki

Ogólnodostępna  Strefa  Rekreacji  Dziecięcej 

Boisko do piłki nożnej

W strefie realizuje się czteroletni program pozalekcyjnych zajęć sportowo –

rekreacyjnych dla dziewcząt i chłopców z terenu gminy i okolic,

z uwzględnieniem zajęć korekcyjnych, nieodpłatanej profesjonalnej

rehabilitacji oraz zajęć integracyjnych. W ramach programu przebadano dzieci

z terenu gminy pod kątem zdiagnozowania wad postawy i zalecenia

odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych. 63



Boisko piłkarskie w Zielonkach

Rozległe tereny do uprawiania sportu i rekreacji znajdują się w Zielonkach 

Parceli. Tam właśnie w ubiegłym roku wybudowane zostało boisko piłkarskie 

ze sztuczną trawą, oświetleniem i trybuną dla kibiców. 64



Kluby sportowe

UKS BORZĘCIN UKS RENSEI BORZĘCIN

LKS  „NAPRZÓD ZIELONKI ”

 Osiem sekcji piłki nożnej

 Sekcja badmintona 

 Sekcja siatkówki 

 Sekcja wędkarska 
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Na terenie gminy działa Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki oraz

2 uczniowskie kluby sportowe: UKS Borzęcin i UKS Rensei Borzęcin, które odnoszą

znaczne sukcesy sportowe. Największymi osiągnięciami może pochwalić się Klub

Karate UKS Rensei Borzęcin, założony w 2009 r. W tegorocznych Mistrzostwach

Świata Karate Shotokan we Włoszech zdobył 16 medali, w tym 9 złotych

http://www.klubkarate.net/?


Zawody jeździeckie w skokach 

przez przeszkody  Grand Prix Zielonki

Zawody turnieje i rajdy

Turnieje siatkówki plażowej

Rajdy rowerowe
66

W gminie corocznie organizowane są 

zawody jeździeckie w skokach przez 

przeszkody, turnieje piłki plażowej 

oraz rajdy rowerowe.
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KULTURA I ROZRYWKA

Na terenie naszej gminy placówki oświatowe pełnią funkcję ośrodków życia

kulturalnego. Tradycyjnie rozpoczynamy w auli gimnazjum kalendarz imprez

kulturalnych. Szóstego stycznia odbywa się tu spotkanie noworoczne władz

gminy z przedstawicielami niemal wszystkich środowisk zawodowo-

twórczych, w czasie którego wręczana jest statuetka Babinicza - przyznawana

osobie, która zasłużyła się dla społeczności babickiej. Od sześciu lat gmina

jest także współorganizatorem Festiwalu „W krainie Chopina”. Koncerty

w ramach festiwalu odbywają się w kościołach, Domu Parafialnym, galeriach

i obiektach prywatnych.

„BABINICZ” 

najbardziej prestiżowa nagroda 

w Gminie Stare Babice

Obchody jubileuszu 

200 - lecia urodzin Fryderyka Chopina 



Wielki Festyn Babicki
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Największą imprezą kulturalną w Gminie jest Wielki

Festyn Babicki organizowany w Zielonkach na

polanie dwóch stawów. Wiele ciekawych występów

znanych zespołów, artystów, a także inne atrakcje

przyciągają nie tylko mieszkańców gminy. Jest to

świetna okazja do integracji i spotkań z ciekawymi

ludźmi.



Kultura i rozrywka

PIKNIK „ZDRÓW JAK RYBA”

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

69

We wrześniu bieżącego roku na polanie dwóch stawów odbyły się jeszcze dwie

imprezy: Piknik Rybny w ramach Kampanii Promocyjnej Karpia „Zdrów

jak Ryba” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rybnego oraz

Dzień Pieczonego Ziemniaka.



Chór „BABICZANIE”

Gminne zespoły muzyczne i chóry

Gminne zespoły muzyczne

i chóry stanowią piękną oprawę

obchodów świąt narodowych

oraz uroczystości i imprez gminnych.

Zespół "SAMI SWOI”

Gminna Orkiestra Młodzieżowa
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Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego
 organizacja koncertów w ramach festiwalu muzycznego „W Krainie Chopina”
 szkolne spotkania ze sztuką
 młodzi z pasją
 prowadzenie Gminnej Orkiestry Młodzieżowej
Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”
 prowadzenie chóru „Sami Swoi”
 prowadzenie warsztatów rozwijających umiejętność logicznego myślenia   

na bazie gry w szachy
 taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży
 warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży
Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki
 organizacja imprez sportowych
 szkolenie sportowe oraz udział w zawodach sportowych
 szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz rekreacja ruchowa
Uczniowski Klub Sportowy RENSEI Borzęcin
 karate – dyscyplina ogólnodostępna dla młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin
 szkolenie sportowe oraz udział w zawodach sportowych
 szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
 pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM GMINA 

UDZIELA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ
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KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI

Newsletter Gminy Stare Babice

Strona internetowa 

www.stare-babice.waw.pl
Gazeta Babicka

Biuletyn Informacji Publicznej

Serwis Informacyjny

72

Z zagadnieniem kultury ściśle związane są periodyki ukazujące się na terenie gminy.

Najstarszym z nich jest miesięcznik Gazeta Babicka, ukazująca się od 20 lat. Oprócz

Gazety Babickiej od 2005 roku ukazuje się cotygodniowy „Serwis Informacyjny Urzędu

Gminy”, a we wrześniu 2009 roku pojawił się pierwszy internetowy tygodnik – Newsletter

Babicki, który zaprenumerowało już 20 % miejscowych gospodarstw domowych.

Bieżące informacje z życia gminy można także znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

i na naszej stronie internetowej.



Współpraca z włoską gminą Esperia Współpraca z gminami czeskimi 

o nazwie Babice

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

73

Samorząd posiada szeroką wizję rozwoju kulturalnego babickiej gminy.

W tym celu nawiązuje kontakty ogólnopolskie i międzynarodowe. Kilka lat

temu podpisano porozumienie z włoską gminą Esperia. Zaowocowało ono

wymianą kulturalną dotyczącą naszych orkiestr.

Ciekawe kontakty nawiązano także z rodziną gmin babickich. Na terenie

Polski w powiecie chrzanowskim istnieje Gmina Babice, a na terenie Czech,

gmin o takiej nazwie jest 15. Od trzech lat nasz samorząd uczestniczy

w spotkaniach babickich – podczas których przedstawia się ich osiągnięcia

i życie kulturalne.



Współpraca ze Szkołą im. Antoniego Wiwulskiego w Wilnie

Nawiązano kontakty z Polakami mieszkającymi na Litwie. Polskie

dzieci z Litwy przyjeżdżają do nas na wakacje, a kontakty z samorządowcami

z rejonu wileńskiego i solecznikowskiego z każdym rokiem zacieśniają się.

W ubiegłym roku wspólnie z samorządem powiatowym ufundowaliśmy

sztandar dla Polskiej Szkoły im. Antoniego Wiwulskiego w Wilnie, a dla

gminy Turgiele zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów do remontu szkoły. 74



Cmentarz wojenny 

w Starych Babicach

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

Miejsce Pamięci Narodowej 

w Borzęcinie Dużym

Pomnik Obrońcom Ziemi Babickiej 

w Starych Babicach

Aleja Dębów Katyńskich

w Starych Babicach

Staramy się kształtować lokalny patriotyzm, którego korzenie 

odnajdujemy w wielu wątkach miejscowej historii
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Środki zewnętrzne pozyskane w latach 2007-2010
w podziale na źródło finansowania

783 615 zł

549 620 zł

85 200 zł

146 398 zł

304 287 zł
40 915 zł

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz 
Społeczny

Europejski Fundusz 
Rybacki

Pomoc Techniczna 
Funduszu Spójnosci

Budżet Województwa 
Mazowieckiego

Budżet Państwa
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W obecnej kadencji kontynuowane były działania mające na celu pozyskanie dodatkowych

środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem gminy. Łącznie w latach

2007-2010 dofinansowanie otrzymało 13 wniosków na łączną kwotę blisko 2 mln zł

z sześciu różnorodnych źródeł finansowania. Niebawem kolejny 14 wniosek otrzyma

dofinansowanie. Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

w Gminie Stare Babice” zostało zakwalifikowane do dofinansowania w wysokości około

130 mln zł z Funduszu Spójności.



Dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych

PROJEKTY INWESTYCYJNE

I.  Gospodarka wodno-ściekowa 

II. Bezpieczeństwo 

III. Oświata i wychowanie 

IV. Informatyzacja 

Łączna wartość dofinansowania projektów inwestycyjnych 

ponad 1mln 200 tys. zł  
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W ramach projektów inwestycyjnych otrzymane dofinansowanie przeznaczono

na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności, zakup

2 samochodów dla OSP w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym,

termomodernizację Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym i Gimnazjum

w Koczargach Starych. Jesteśmy tuż przed rozpoczęciem realizacji projektu

„Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice”

i przygotowujemy się do złożenia wniosku o dofinansowanie instalacji

kolektorów słonecznych w blisko 500 budynkach naszych mieszkańców.
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Dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

I. Pomoc społeczna 

II. Administracja samorządowa 

III. Promocja zdrowia 

Łączna wartość dofinansowania projektów nieinwestycyjnych 

ponad 650 tys. zł 
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W ramach projektów nieinwestycyjnych w latach 2008 – 2010 realizowano

3 edycje projektu „Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie

aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice” polegającego

na kompleksowym wsparciu osób uczących się lub pozostających

bez zatrudnienia, poprzez aktywizację zawodową, edukacyjną i społeczną.

W ramach projektu „Wymagający obywatel – profesjonalny urzędnik”

przeszkolonych zostało 52 urzędników i kadra zarządzająca Gminy Stare

Babice, a w ramach promocji zdrowia realizowana była Kampania promocyjna

karpia „Zdrów jak ryba”, w czasie której promowano zasady zdrowego

żywienia.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GMINY STARE BABICE
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Aktywność gminy w zakresie intensyfikacji rozwoju gospodarczego znalazła 

swój wyraz w różnego rodzaju rankingach i konkursach.
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2009

nazwa województwo

Inwestycje

infastrukt.

2007-9

na osobę

Inwestycje  w infrastrukturę 

- miejsce bez dotacji

miejsce 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Kleszczów łodzkie 14777,3 1 1 1 1 1 1 1

2 Rewal

zachodniopomo

rskie 6006,71 2 2 2 2 2 2 2

3 Kobierzyce dolnośląskie 2055,58 6 4 3 3 4 3 4

4 Podedwórze lubelskie 2012,32 1522 1572 1567 1557 1459 1338 863

5 Nadarzyn mazowieckie 1921,25 79 63 24 9 6 6 3

6 Mielno

zachodniopomo

rskie 1848,33 5 6 4 5 5 7 7

7 Krośnice dolnośląsie 1783,74 949 991 983 56 49 30 73

8 Suchy Las wielkopolskie 1707,42 47 214 12 6 3 4 5

9 Lesznowola mazowieckie 1689,06 30 35 28 11 7 5 6

10 Wielka Wieś małopolskie 1653,22 1117 989 326 143 61 20 8

11 Michałowice mazowieckie 1597,52 18 25 23 16 9 8 9

12 Radwanice dolnośląskie 1495,52 1556 996 1075 768 269 49 15

13 Chełm Śląski śląskie 1488,45 935 141 6 7 10 76 12

14 Słupno mazowieckie 1447,18 33 8 5 4 8 9 10

15

Tarnowo 

Podgórne wielkopolskie 1437,64 12 19 10 12 12 12 11

16 Kosakowo pomorskie 1429,15 3 11 19 21 15 11 13

17

Stare 

Babice mazowieckie 1405,47 31 100 164 28 22 10 14

18 Stryszków małopolskie 1362,63 1405 1262 1278 885 503 191 260

19 Słupsk pomorskie 1274,47 48 110 75 49 24 17 17

20 Osiecznica dolnośląskie 1186,29 277 21 14 17 17 25 25

Ranking  - wydatki samorządu na infrastrukturę
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Dziękuję wszystkim, którzy poprzez aktywną postawę i współpracę przyczynili się do

osiągniętych przez nas sukcesów. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy,

Paniom i Panom Radnym oraz Sołtysom. Dziękuję Pani Wicewójt, Skarbnikowi

i Sekretarzowi Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim

pracownikom samorządowym. Dziękuję także wszystkim przedstawicielom instytucji

zewnętrznych, owocnie współpracujących z gminą. Pragnę również podziękować

wszystkim mieszkańcom gminy, których zaangażowanie i współpraca przyczyniła się do

rozwoju naszej gminy.


