
Stare Babice, 20.10.2011r. 

 

 

Ogłoszenie wyników konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi 

 i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 

 

 

1. Na podstawie Uchwały nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. oraz Zarządzenia Nr 72/2011 Wójta Gminy Stare 
Babice z dnia 2 września 2011r., poddano konsultacjom projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach zawierało informacje o przedmiocie, celach, czasie trwania, formie i zasięgu terytorialnym konsultacji i zostało 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Stare Babice. 

3. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 15 września do 15 października 2011r. Projekt programu współpracy został zamieszczony 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i opinie dotyczące programu współpracy moŜna 
było zgłaszać drogą mailową lub pisemnie do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice.   

4. W wyznaczonym czasie trwania konsultacji programu współpracy wpłynęła jedna opinia – Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza 
Wiłkomirskiego. 

5. Uwagi i opinie Towarzystwa Muzycznego zostały poddane analizie przez pracowników Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Proponowane 
przez Towarzystwo Muzyczne zmiany w zapisach projektu programu współpracy zostały częściowo uwzględnione, co wskazuje tabela poniŜej. 
Wprowadzone zmiany w zapisach projektu programu współpracy zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Stare Babice.    
     

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Numer 

strony 

Treści zapisu projektu programu 

współpracy 

Propozycja zmian w zapisach projektu programu 

współpracy zgłoszona przez Towarzystwo 

Muzyczne 

Treść zapisów projektu programu współpracy 

po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stare 

Babice 

3 ochrona i rozwój dziedzictwa 

narodowego i kulturowego; ochrona 

tożsamości kulturowej; popieranie 

inicjatyw artystycznych, twórczych i 

hobbystycznych społecznego ruchu 

kulturalnego; dbałość o rozwój 

artystyczny osobowości twórców 

babickich. 

a) edukacja artystyczna dzieci i młodzieży - 

wychowanie przez sztukę: 

wspieranie inicjatyw służących wprowadzaniu do 

programów gminnych placówek oświatowych zajęć 

z kultury i sztuki, organizowania w gminnych 

przedszkolach i szkołach koncertów, spotkań z 

ludźmi kultury, wprowadzanie do życia szkolnego 

sztuki wysokiej, tworzenie kółek zainteresowań, 

szkolnych chórów i zespołów tanecznych, oraz 

prezentacja ich dorobku podczas szkolnych 

uroczystości. Zachęcanie uczniów i ich rodziców do 

udziału w życiu kulturalnym gminy i kraju 

/koncerty, spektakle teatralne, wystawy itp./ 

 

 ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego i 

kulturowego; ochrona tożsamości kulturowej; 

wspieranie inicjatyw artystycznych, twórczych 

i hobbystycznych społecznego ruchu 

kulturalnego; dbałość o rozwój artystyczny 

osobowości twórców babickich; zachęcanie 

mieszkańców gminy do udziału w życiu 

kulturalnym.  

3 stwarzanie przyjaznych warunków 

realizacji imprez i przedsięwzięć o 

charakterze artystycznym i społeczno-

kulturalnym; kontynuacja wieloletnich 

cyklicznych inicjatyw; podejmowanie 

nowych przedsięwzięć z zakresu 

kultury;  promowanie osiągnięć 

artystów babickich na arenach 

krajowych i za granicą; 

upowszechnianie muzyki, plastyki, 

teatru i recytacji, fotografii i filmu, 

tańca oraz projektów 

interdyscyplinarnych ze szczególnym 

b) kształcenie artystyczne 

- wspieranie wszelkich działań w zakresie 

szkolnictwa artystycznego /dofinansowanie, 

stypendia dla uczniów, zakup instrumentów, 

udostępnienie sal dla prób i koncertów, 

nagradzanie i promocja najbardziej uzdolnionych 

uczniów/  

- wspieranie i zachęcanie do czynnego i twórczego 

uczestnictwa w kulturze, oraz doskonalenia swoich 

umiejętności poprzez organizowanie warsztatów 

artystycznych z plastyki, teatru literatury i poezji, 

fotografii i filmu, tańca oraz projektów 

interdyscyplinarnych ze szczególnym 

stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji 

imprez i przedsięwzięć o charakterze 

artystycznym i społeczno-kulturalnym; 

kontynuacja wieloletnich cyklicznych 

inicjatyw; uczestnictwo i wspieranie oraz 

podejmowanie nowych przedsięwzięć 

kulturalnych;  promowanie osiągnięć artystów 

babickich w gminie, Polsce i zagranicą; 

upowszechnianie muzyki, plastyki, teatru, 

literatury i poezji, fotografii i filmu, tańca oraz 

projektów interdyscyplinarnych ze 

szczególnym uwzględnieniem działań dla 

dzieci, młodzieży oraz rodziny; 



uwzględnieniem działań dla dzieci, 

młodzieży oraz rodziny; 

upowszechnianie osiągnięć 

artystycznych ukazujących kulturę 

gminy partnerskiej. 

uwzględnieniem działań dla dzieci, młodzieży 

- wspieranie: Gminnej Orkiestry Młodzieżowej oraz 

innych zespołów instrumentalnych, chóralnych, 

tanecznych, teatralnych z terenu gminy. 

- Promocja osiągnięć artystów babickich w gminie, 

Polsce i za granicą /organizowanie konkursów, 

koncertów, wysyłanie naszych artystów i zespołów 

na koncerty, zgrupowania, w kraju i poza jego 

granicami/. 

 

upowszechnianie osiągnięć artystycznych 

ukazujących kulturę gminy partnerskiej. 

3  życie artystyczne na terenie gminy Wspieranie, 

promowanie i współorganizowanie w 

najciekawszych obiektach gminy Stare Babice: 

festiwali, koncertów, wystaw i innych imprez 

artystycznych z udziałem najwybitniejszych 

artystów, oraz innych inicjatyw w dziedzinie kultury 

w randze wykraczającej poza granice naszej gminy, 

służącym jej szerokiej promocji w kraju i na świecie 

m.in. „Kraina Chopina”. 

Wspieranie i współorganizowanie licznych imprez 

artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki, 

uroczystości patriotycznych, gminnych i 

kościelnych o zasięgu lokalnym na których przede 

wszystkim będą prezentować się artyści i zespoły z 

terenu naszej gminy.    

 

 

 
Z zapisów proponowanych przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego zostały wybrane zagadnienia, które uszczegóławiają Projekt  

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Pozostałe zapisy, proponowane przez Towarzystwo Muzyczne, są zawarte w treści projektu, bez 

wskazywania specyficznych działań konkretnych organizacji czy stowarzyszeń. 
 


