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Szanowni Państwo,  
 

przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Stare Babice za rok 2019.  

To dokument, który zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Obowiązek sporządzenia  

i przedstawienia Raportu wynika z obowiązujących przepisów prawnych (art. 28aa ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  

Raport jest informacją dla Rady Gminy Stare Babice oraz Mieszkańców gminy o prowadzonych  

w 2019 r. działaniach, w najważniejszych obszarach działalności gminy.  

W naszej gminie dzieje się bardzo wiele. Podejmowane i prowadzone w 2019 r. działania były 

realizacją celów i programów, określonych w strategicznych dokumentach gminnych, w szczególności 

Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 r., w której wizja Gminy Stare Babice to:  

Stare Babice są nowoczesną gminą o ciekawej historii i unikalnej przyrodzie, dobrym miejscem do 

życia i inwestowania. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak wiele zadań, przedsięwzięć, projektów  

i planów zostało zrealizowanych w naszej Małej Ojczyźnie, dla naszej lokalnej wspólnoty.  

Zachęcam wszystkich zainteresowanych sprawami naszej gminy, a w szczególności Mieszkańców, do 

lektury niniejszego dokumentu. 
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I. O GMINIE STARE BABICE  

1.1. POŁOŻENIE  

Gmina Stare Babice jest gminą wiejską, położoną w centralnej części województwa 

mazowieckiego w powiecie warszawskim zachodnim. Powierzchnia gminy wynosi  63,49 km2.  

Obszar gminy obejmuje wsie: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, 

Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, 

Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, 

Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki-Parcela oraz Stare Babice, które pełnią rolę 

centrum administracyjnego gminy. 

 

 

 

Gmina Stare Babice pośrednio graniczy z zachodnią częścią lewobrzeżnej Warszawy 

(dzielnicami Bemowo i Bielany) oraz z gminami: Ożarów Mazowiecki, Leszno oraz Izabelin. 

Usytuowanie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy powoduje, że jest ona 

atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i jest jednym z czynników determinującym 

intensywny wzrost liczby mieszkańców gminy w ostatnim dwudziestoleciu. 
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1.2. MIESZKAŃCY GMINY 

Według danych Ewidencji Ludności, stan mieszkańców gminy Stare Babice na dzień  

31 grudnia 2019r. wynosił 18.343 osoby, w tym większość stanowiły kobiety (9453 osoby),  

a mężczyzn było 8890 mężczyzn. Dane te dotyczą wyłącznie osób zameldowanych1.  

Liczba mieszkańców gminy stale rośnie, obserwowane średnie tempo wzrostu jest na 

poziomie około 2%. Ze względu na gęstość zaludnienia, gmina Stare Babice zajmuje trzecie 

miejsce w powiecie warszawskim zachodnim (po gminie Łomianki i gminie Ożarów 

Mazowiecki) i 45 miejsce w województwie mazowieckim2.  

Tabela: Ilość zameldowanych mieszkańców Gminy Stare Babice w podziale na poszczególne 

miejscowości3: 

Lp.  

Nazwa  

miejscowości 

Ilość 

mieszkańców 

31.12.2010 

Ilość 

mieszkańców 

31.12.2015 

Ilość 

mieszkańców 

31.12.2018 

Ilość 

mieszkańców 

31.12.2019 

dynamika  

zmian % 

2019/2010 

1. Blizne Jasińskiego 1 010 1 011 1 074 1107 (21*) 109,60 

2. Blizne 

Łaszczyńskiego 

813 870 869 911 (15) 112,05 

3. Borzęcin Duży 1 320 1 377 1 405 1422 (17) 107,73 

4. Borzęcin Mały 351 401 446 460 (6) 131,05 

5. Buda 28 25 26 26 (0) 92,85 

6. Janów 383 409 433 458 (5) 119,58 

7. Klaudyn 1 496 1 565 1 594 1655 (23) 110,63 

8. Koczargi Nowe 489 504 512 529 (9) 118,18 

9. Koczargi Stare 879 991 1 067 1096 (18) 124,69 

10. Kwirynów 832 1025 1093 1131 (4) 135,94 

11. Latchorzew 1 297 1 413 1 459 1485 (15) 114,50 

12. Lipków 860 988 1097 1163 (16) 135,23 

13. Lubiczów 78 84 84 91 (2) 116,67 

14. Mariew 305 326 324 343 (13) 112,46 

15. Nowe Babice  517 541 569 638 (8) 123,40 

16. Stanisławów 137 141 150 150 (0) 109,49 

17. Stare Babice 2 056 2 202 2 320 2450 (52) 119,16 

18. Topolin 219 242 266 267 (4) 121,92 

19. Wierzbin 384 426 455 467 (2) 121,61 

20. Wojcieszyn 775 779 797 804 (8) 103,74 

21. Zalesie 176 178 177 177 (0) 100,57 

22. Zielonki Wieś 573 623 657 716 (12) 124,96 

23. Zielonki-Parcela 727 758 787 797 (20) 109,63 

 Ogółem 15 705 16 879 17 661 18 343 (270) 116,80 

*) - w nawiasie - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy, ujęta w ogólnej liczbie mieszkańców 

                                                           
1
 Stan  na 31 grudnia 2019 r., wg danych Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy. 

2 Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019, wg danych GUS; 
3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Ewidencji Ludności (stan na dzień 31.12.2010 r, 31.12.2015 r., 31.12.2018 r.  

i 31 grudnia 2019 r.), 
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W ostatnim dziesięcioleciu liczba mieszkańców gminy wzrosła o 2.638 osób (dane 

dotyczą wyłącznie osób zameldowanych), tj. o blisko 17%. W niemal wszystkich 

miejscowościach gminy (z wyjątkiem wsi  Buda, Zalesie, Stanisławów), obserwuje się stały 

wzrost liczby mieszkańców. Najwyższą dynamiką, liczoną w stosunku do roku 2010 

charakteryzują się miejscowości: Kwirynów (135,94%), Lipków (135,23%), Borzęcin Mały 

(131,05%) i Zielonki-Wieś (124,96%).  

Powyższe dane dotyczące liczby zameldowanych mieszkańców Gminy Stare Babice,  

w sposób istotny różnią się od stanu faktycznego. Według szacunkowych danych Komendy 

Policji w Starych Babicach na obszarze Gminy Stare Babice obecnie mieszkać miałoby ok. 

23.000 osób (w tym z uwzględnieniem mieszkających tu cudzoziemców, pochodzących 

głównie zza wschodniej granicy Polski). Natomiast liczba osób zameldowanych w gminie jest 

znacznie niższa. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zameldowanych w gminie było 18.343 osoby,  

w tym na pobyt stały zameldowanych było 18.073 osób, a 251 osób – na pobyt czasowy.  

Ta sytuacja ma poważne konsekwencje dla rozwoju gminy i warunków życia w gminie. Przy 

takiej skali zjawiska (ok. 25% faktycznych mieszkańców gminy nie jest tu zameldowanych) 

następuje zasadniczy ubytek dochodów budżetu gminy z tytułu udziału gminy w podatku od 

dochodów osób fizycznych. Mieszkańcy nie odprowadzający podatków do budżetu gminy 

zdają się nie być świadomymi związku między 

wpływami finansowymi gminy pochodzącymi  

z ich podatków a możliwościami zaspakajania 

ich podstawowych potrzeb przez lokalne władze 

samorządowe.  

Gmina w 2019 r. prowadziła intensywne 

działania mające na celu zwiększenie wpływów 

do budżetu z tytułu podatków od mieszkańców 

niezameldowanych za pomocą środków 

masowego przekazu, w celu dotarcia do jak 

największej liczby mieszkańców. Na stronie 

internetowej w zakładce „Dla mieszkańca” 

publikowane były (i są nadal) informacje mające 

na celu zachęcenie mieszkańców do płacenia 

podatków w gminie Stare Babice (https://stare-

babice.pl/dla-mieszkanca/na-co-ida-twoje-

pieniadze/).  Celem kampanii informacyjnej pn. 

„Na co idą moje pieniądze?” jest 

uświadomienie mieszkańcom, w szczególności mieszkańcom niezameldowanym, jakie 

znaczenie ma to, gdzie wpływają ich podatki dochodowe.  Kampanię informacyjną 

prowadzono także za pośrednictwem Gazety Babickiej i portalu www.facebook.pl.  

http://www.facebook.pl/
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W 2019 r. przyrost naturalny wyniósł + 29, co przedstawia poniższa tabela. 

Przyrost naturalny w Gminie Stare Babice w 2019 r. 

płeć kobiety mężczyźni razem 

urodzenia 86 95 181 

zgony 64 88 152 

przyrost naturalny wzrost +29 

 
 

Wykres: Piramida wieku dla Gminy Stare Babice( stan na 31 grudnia 2018 r.)
4
, wg danych statystycznych (stan 

na 31 grudnia 2018 r. ponieważ za rok 2019 – brak opublikowanych danych). 

 

 

W perspektywicznym planowaniu rozwoju gminy i ustalaniu priorytetów w zaspokajaniu 

potrzeb edukacyjno-wychowawczych istotnym aspektem jest struktura wieku najmłodszych 

mieszkańców gminy. Z danych przedstawionych w poniżej zamieszczonej tabeli wynika, że 

jedynie w przedziale wiekowym 0-2 lata nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców. We 

wszystkich pozostałych grupach wiekowych zaobserwowano wzrost liczby dzieci  

w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

 

                                                           
4
 Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca (2019) wg danych GUS; 
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Ludność Gminy Stare Babice według wybranych grup wiekowych 

Wyszczególnienie stan na dzień 
31.12.2018 r. 

stan na dzień 
31.12.2019r. 

Zmniejszenie (-) 
/zwiększenie (+) 

1. 2. 3. 4. 

0 – 2 lata 572 568 - 8 

3 – 6 lat 893 942 +49 

7 – 12 lat 1560 1586 +26 

13 - 15 lat 610 697 +87 

Bazując na danych dotyczących osób zameldowanych w gminie w ostatnim roku w stosunku do roku 

2018,  liczba mieszkańców gminy wzrosła o 426 osób, co stanowi  wzrost o  2,38 %.  Jednak  zmieniła 

się struktura udziału poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności. O ile w 2019 r. 

nieznacznie wzrosła liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (do 18  r. życia) – o 36 osób, co 

stanowi 0,22%, to w grupie mieszkańców w wieku produkcyjnym nastąpił spadek liczby ludności  

o 0,22%. Zwiększyła się liczba osób w wieku powyżej poprodukcyjnym – o 0,16%.   

 

Ludność Gminy Stare Babice w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny 

Wyszczególnienie stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Struktura 
% 

stan na dzień 
31.12.2019r. 

Struktura 
% 

1. 2. 3. 4. 5. 

osoby poniżej 18 roku życia 4021 22,44 4157 22,66 

osoby powyżej 18 roku życia, w tym: 13896 77,56 14186 77,34 

osoby w wieku produkcyjnym, w tym: 10852 60,59 11040 60,19 

kobiety w wieku 18-60 lat 5247  5355  

mężczyźni w wieku 18-65 lat 5605  5685  

osoby w wieku poprodukcyjnym, w 
tym: 

3044 16,99 3146 17,15 

kobiety w wieku powyżej 60 lat 2024  2089  

mężczyźni powyżej 65 lat 1020  1057  

 

 W 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności wydał ogółem 1682 dowody 

osobiste, w tym także osobom spoza ternu gminy (wniosek o wydanie dowodu 

osobistego można złożyć w dowolnym USC w Polsce).   

 Udzielono ogółem 139 ślubów, w tym w 52 przypadkach co najmniej jeden  

z nowożeńców był mieszkańcem gminy Stare Babice.  

 Wzrosła liczba ślubów udzielanych poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, które cieszą 

się coraz większym powodzeniem. W roku 2019 odbyło się ich 20, co w porównaniu do 

roku 2018 stanowi wzrost o 80% (w 2018 r. odbyło się 11 takich ślubów). 

 W roku 2019 pierwszy raz w historii Gminy Stare Babice i Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego wójt gminy udzielał ślubu. Ceremonia, w której Wójt Sławomir Sumka 

udzielił ślubu Młodej Parze, odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r. w scenerii Pałacu 

Lasotów w Zielonkach-Parceli. Ogród XIX-wiecznego pałacu zapewnił uroczystą  

i podniosłą formę dla tego wydarzenia. 
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 Tradycją kultywowaną od wielu lat jest uhonorowanie stuletnich mieszkańców naszej 

gminy. W 2019 r. z okazji setnych urodzin Wójt gminy wraz z kierowniczką USC 

odwiedzili: Pana Andrzeja Smolińskiego oraz Panią Zofię Bogucką, mieszkankę gminy od 

urodzenia. Jubilatom złożono życzenia, wręczono kwiaty  oraz pamiątkowe dyplomy. 

Ponadto, z okazji setnych urodzin Wójt gminy odwiedził także pensjonariuszkę jednego  

z domów opieki zlokalizowanego na terenie gminy.  

 W marcu 2019 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli 

odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony w 1960 r. i nadawany jest 

małżeństwom, które przeżyły ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim. Nadawany 

jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim, na wniosek 

wojewody. Medalami uhonorowano pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą 50 i 60 lat 

w związku małżeńskim. Salę wypełniły rodziny i znajomi młodych par. W imieniu 

Prezydenta medale jubilatom wręczał Wójt gminy Sławomir Sumka. Jubilaci otrzymali 

również kwiaty, pamiątkowe drobiazgi i kosze ze słodyczami. Złote Gody 

(pięćdziesięciolecie małżeństwa) obchodziło 50 par, a dwie pary świętowały 

Diamentowe Gody (sześćdziesięciolecie małżeństwa).  
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Jubilaci obchodzący Złote Gody. 

 

 

 
Jubilaci obchodzący Złote Gody. 
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Jubilaci obchodzący Diamentowe Gody (w pierwszym rzędzie) 

 

1.3. GMINNA NAGRODA „BABINICZ” 2018 

"Babinicz", to najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babice. Otrzymuje je osoba, 

która swoją postawą i działalnością zasłużyła na najwyższe uznanie i szacunek. Otrzymują ją 

osoby, które podejmowały cenne dla społeczności lokalnej inicjatywy i mogą poszczycić się 

szczególnymi osiągnięciami dla wspólnoty samorządowej. Laureatami Gminnej Nagrody 

"Babinicz" otrzymali: Alicja Plaskota (1997), Jan Żychliński (1998), Janusz Śliżewski (1999), 

Ewa Dżyga (2000), Tadeusz Żychliński (2001), ks. Jan Szubka (2002), Stanisław Michrowski 

(2003), Stanisław Szura (2004), Teresa Leszczyńska (2005), ks. Józef Olczak (2006), Jerzy 

Misiak (2007), Wanda Morawska (2008), Wacław Dziudzi (2009), Jolanta Stępniak (2010), 

Bożenna Pyć (2011), Marcin Łada (2012), Mieczysława Majchrzak (2013), Tadeusz Wiśniewski 

(2014), Krzysztof Wąsikowski (2015), Paweł Turkot (2016) i Jadwiga Więsyk (2017).  

Laureaci otrzymują statuetki „Babinicza” -  nazwa statuetki została nadana przez Radę Gminy 

Stare Babice. Kapitułę Gminnej Nagrody „Babinicz” stanowią Władze Samorządowe Gminy 

Stare Babice i dotychczasowi laureaci. 

Laureatem Nagrody Babinicz 2018 został Krzysztof Turek - przez ponad dwie dekady Wójt 

Gminy Stare Babice (1995-2018), a obecnie Przewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego.  

Z inicjatywą przyznania tej nagrody Panu Krzysztofowi Turkowi wystąpił Wójt Sławomir 

Sumka, a jego wniosek zyskał poparcie członków Kapituły. 
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W sobotę, 2 lutego 2019 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbyła się 

uroczystość, podczas Laureatowi wręczono Gminną Nagrodę „Babinicz". Statuetkę 

laureatowi wręczył Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka w asyście Przewodniczącego 

Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza. 

 

1.4.PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ORGANIZACJI MIĘDZYGMINNYCH I STOWARZYSZEŃ  

Gmina Stare  Babice jest członkiem:  

 Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem, 

 Stowarzyszenia  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

 Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawska”. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem  utworzone zostało  

w 2008 roku na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z dnia 7 marca 2007r. jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Zebranie 

założycielskie odbyło się w dniu 29 kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie „Między Wisłą  

a Kampinosem” obejmuje zasięgiem 9 gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, 

Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Łączna powierzchnia obszaru 

wynosi 82 022 ha. Blisko 97% obszaru LGD „Między Wisłą a Kampinosem” to obszary 

wiejskie. Na obszarze objętym działalnością LGD znajduje się także trzy miasta: Błonie, 

Łomianki oraz Ożarów Mazowiecki. Cały obszar LGD spełnia warunki objęcia pomocą  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy 

wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów 

wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za 

pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. 

Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z 

Rządem,  konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak działań 

w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Przedstawiciele Związku biorą 

czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji 

sejmowych i senackich, instytucji rządowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich. 

ZGW RP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują 

interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych  

i Regionalnych Europy. 

Celem Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawska” jest współpraca międzygminna 

wobec obszaru metropolitalnego między innymi w zakresie: transport;gospodarka 

odpadami; wychowanie i oświata; sport i rekreacja; programy rozwoju o znaczeniu 

ponadlokalnym; ochrona zasobów środowiska naturalnego. 

Członkami Stowarzyszenia są gminy: Warszawa, Izabelin, Błonie, Józefów, Lesznowola, 

Karczew, Celestynów, Sulejówek, Ząbki, Marki, Nieporęt,  Piastów, Pruszków, Podkowa 

Leśna, Raszyn, Jabłonna, Radzymin, Wołomin, Zielonka, Halinów, Wiązowna, Michałowice. 

1.5.GMINY PARTNERSKIE 

Gmina Stare Babice nawiązała współpracę partnerską z gminami i samorządami: 

 Gminą Esperia we Włoszech – na podstawie Uchwały Nr XIX/181/08 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 29 maja 2008r., 

 Gminą Kawarna w Bułgarii - na podstawie Uchwały Nr XX/192/16 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 18 sierpnia 2016 r., 

 Radą Wiejską Wito-Posztowa na Ukrainie - na podstawie Uchwały Nr XL/429/18 Rady 

Gminy Stare Babice z dnia26 kwietnia 2018 r.  

1.6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

W 2019 roku Gmina Stare Babice otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: 

 CERTYFIKAT „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Wyróżnienie Primus 

W 2019 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania 

szkolnictwem Gmina Stare Babice została nagrodzona w IX edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw 

„Samorządowy Lider Edukacji”. Program "Samorządowy Lider Edukacji" to jeden  

z najbardziej cenionych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany 

do takich inicjatyw, jak konkurs "Teraz Polska" czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie 
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certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy 

i satysfakcji, ale to również promocja gminy, powiatu lub województwa. 

 

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji jest identyfikowanie i promowanie jednostek 

samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 

edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze 

lokalnej polityki edukacyjnej.  

Otrzymanie certyfikatu „Samorządowego Lidera Edukacji” jest potwierdzeniem, że Gmina 

Stare Babice realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, nowatorski, 

progresywny i efektowny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty. 

Gmina Stare Babice otrzymała w tym konkursie także Wyróżnienie Primus, za uzyskanie 

najwyższej liczby punktów rankingowych. Przyznane Wyróżnienie Primus stanowi dowód, iż 

nagrodzona nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, 

efektownych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej  

i zarządzania oświatą. Warto podkreślić, że Komisja Konkursowa oceniała działania 

podejmowane na terenie gminy w ciągu ostatniego roku. 

 

 TYTUŁ „Super Lider w zakresie profilaktyki grypy”. 

W uznaniu zasług Gminy Stare Babice na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud 

wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia, gmina 
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otrzymała tytuł „Super Lidera w zakresie profilaktyki grypy”. Wręczenie pamiątkowej 

statuetki nastąpiło podczas XI Debaty Ekspertów Flu Forum 2019, która odbyła się  

10 września w Sali Kolumnowej w Sejmie Rzeczypospolitej. Gminę reprezentował Sekretarz 

Gminy Stare Babice Michał Więckiewicz wraz z Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Alicją Napurką. 

 

 Główna NAGRODA IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO w kategorii Wiedza  

i upowszechnianie. 

Przewodnik po planowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice, stworzony na początku roku 

przez pracowników naszego urzędu, decyzją Kapituły Nagrody imienia Jerzego Regulskiego 

otrzymał nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu w kategorii Wiedza  

i upowszechnianie. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 18 września 2019 r. 

Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w 

gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Często podczas 

spotkań zadawali oni pytania: Czym jest plan miejscowy? Jak można wziąć udział w 

procedurze planistycznej? Na czym polega proces sporządzania planu? Jakie są skutki 

podejmowania przez urząd decyzji planistycznych? Dokument taki opracowali pracownicy 

Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice w styczniu 2019 r. Został on 

opublikowany na stronie www.stare-babice.pl  

 w zakładce Dla Mieszkańca oraz w portalach społecznościowych. Broszura, którą stworzono  

w Urzędzie Gminy Stare Babice dla mieszkańców, 

przybliża specyfikę planowania przestrzennego oraz 

zachęca do aktywnego udziału w planowaniu i 

podejmowaniu decyzji planistycznych na rzecz 

wspólnego dobra. Opracowany dokument spełnia 

pokładane w nim nadzieje – pozwala na lepszą 

komunikację z mieszkańcami w zakresie planowania 

przestrzennego w gminie. Dzięki niemu mieszkańcy 

stają się partnerami w merytorycznej dyskusji 

dotyczącej przyszłości gminy. Partycypują także w 

pracach nad planem, biorą udział  

w konsultacjach i monitorują przebieg 

poszczególnych etapów procedury planistycznej. 

Wszystkie terminy istotne dla mieszkańców są 

podawane do informacji publicznej za 

pośrednictwem gminnych mediów.  

Planowanie przestrzenne w Gminie Stare Babice jest niezwykle ważnym elementem 

działalności samorządu gminnego, dlatego powstał Przewodnik po planowaniu 

przestrzennym. Poprzez stosowanie różnych instrumentów, które dał ustawodawca, 

http://archiwum.starebabice.nowoczesnyurzad.pl/index.html
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tworzone są  akty definiujące, w jaki sposób powstanie na terenie gminy nowa zabudowa. 

Każdy z mieszkańców gminy ma wpływ na kierunek rozwoju przestrzennego. Ta zbiorowa 

odpowiedzialność bierze się z tego, że ustawodawca zapewnił możliwość uczestnictwa w 

procedurze planistycznej – mieszkańcy mogą brać czynny udział w pracach planistycznych, 

dając temu wyraz w postaci zapoznawania się z projektami nowych planów miejscowych, 

biorąc udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez urząd gminy, czy składając 

wnioski oraz uwagi do planu. Gmina Stare Babice jest dobrem wspólnym i wszyscy powinni 

brać udział w programowaniu rozwoju przestrzennego – jeżeli dzisiaj wspólnie określi się 

wizję gminy (odpowiadając sobie na pytanie jak gmina Stare Babice ma wyglądać za 10, 20, 

czy 30 lat), będzie można stworzyć plany miejscowe zapewniające dążenie do realizacji tego 

celu. Konsekwentne i przemyślane plany miejscowe są nie tylko dla obecnych mieszkańców 

gminy – przede wszystkim jest to inwestycja w przyszłość dzieci, wnuków oraz nowych 

mieszkańców gminy. Należy dołożyć wszelkich starań, aby za kilka dekad mogli oni 

stwierdzić, że zapewniono im przestrzeń do życia najwyższej jakości.  

 WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PERŁY SAMORZĄDU  

Podobnie jak w ubiegłym roku, nasza gmina wzięła udział w Konkursie Perły Samorządu 

organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Tym razem bardzo wysoko oceniono 

zgłoszenie Gminy Stare Babice w rankingu Skarbnik Samorządu, w kategorii gmin wiejskich 

powyżej 5 tys. mieszkańców. Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to 

m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe 

podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez 

sprawnego zarządzania budżetem gminy. Pani Irena Sotomska – Skarbnik Gminy Stare 

Babice – znalazła się wśród znakomitego grona wyróżnionych. Gala wręczenia odbyła się  

24 maja 2019 r. podczas Kongresu Perły Samorządu 2019 w Gdyni. 
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II. FINANSE I BUDŻET  GMINY STARE BABICE 

 

Budżet Gminy Stare Babice  na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/12/2018  Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Stare Babice. 

Szczegółowa analiza budżetu przedstawiona została w sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Stare Babice za 2019 rok, przedstawionym Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 

marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury 

Stare Babice za rok 2019.  

Uchwałą Nr Wa.184.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Stare Babice za 2019 rok.  

2.1. WYKONANIE BUDŻETU 

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się ujemną różnicą  

wydatków i dochodów budżetowych, tj.: deficytem budżetowym w kwocie 2 832 433,04 zł., 

natomiast  planowany był deficyt w wysokości 23.162.876,16 zł. 

Jest to najniższy deficyt  budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W roku 2015 o kwotę 

ponad 20 000 000 zł, w 2016 roku – o kwotę ponad 7 000 000 zł,  w roku 2017 – o blisko 

14 000 000 zł a w 2018 – o  niespełna 7 000 000 zł. Przedstawia to poniższa tabela. 

 

Tabela: Dochody, wydatki i deficyt gminy Stare Babice na przestrzeni lat 2015-2019. 

 

 

Wydatki i dochody wg stanu na 31 grudnia w zł 

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019  

DOCHODY OGÓŁEM 80 419 575,16 98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21 

WYDATKI OGÓŁEM 101 181 851,78 105 604 013,83 121 392 348,94 132 378 928,02 150 103 358,25 

Nadwyżka/deficyt - 20 762 276,62 - 7 227 269,30 - 13 994 206,59 - 6 747 506,77 - 2 832 433,04 
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Wykres: Poziom zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem i dochodów gminy Stare Babice  

w latach 2015-2019. 
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W 2019 r. wykonano wydatki na kwotę ogółem 150 103 358,25 zł, w tym:  

 wydatki bieżące w wysokości 132 597 972,00 zł,  

 wydatki majątkowe  w wysokości  17 505 386,25 zł.  

Dochody ogółem wykonano w wysokości   147 270 925,21 zł, w tym:  

 dochody bieżące - 144 634 719,14 zł,  

 dochody majątkowe - 2 636 206,07 zł.  

 

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2015-2019 

 
2015 2016 2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

WYDATKI OGÓŁEM 101 181 851,78 105 604 013,83 121 392 348,94 132 378 928,02 150 103 385,25 

Wydatki bieżące 87 603 732 76 626 629 90 453 524 108 509 384 132 597 972,00 

Wydatki majątkowe 13 578 119 28 977 384 30 938 824 23 869 543 17 505 386,25 

DOCHODY OGÓŁEM 80 419 575,16 98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21 

Dochody bieżące 78 860 249,55 93 856 274,94 106 541 224,27 124 066 623,85 144 634 719,14 

dochody własne 61 018 157,49 65 298 219,91 72 246 299,43 86 388 541,00 95 028 008,74 

Dochody majątkowe 
w tym: 1 559 325,61 4 520 469,59 856 918,08 1 564 797,40 2 636 206,07 

dochody własne 47 901,61 702 424,88 632 181,44 12 843,18 484 508,44 

dotacje  celowe, w 
tym  z udz. śr. 
europejskich 1 511 424,00 3 818 044,71 224 736,64 1 551 954,22 2 151 697,63 

 

Dynamikę dochodów, wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych 

oraz ich dynamikę na przestrzeni lat 2015-2019 przedstawiono na wykresie zamieszczonym 

poniżej.  
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Wykres: Dynamika dochodów i wydatków (ogółem, bieżących i majątkowych) w latach 2015-2019 
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2.1.1. DOCHODY BUDŻETOWE  

 

Dochody ogółem gminy Stare Babice wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane  

w wysokości  147 270 925,21 zł i były wyższe o 17,22% od dochodów osiągniętych w 2018 

roku.  Procentowy wzrost dochodów w roku 2019 był porównywalny z procentowym 

wzrostem w 2018 roku (rok do roku). Przedstawia to poniższa tabela. 

 

Tabela: Dochody ogółem gminy Stare Babice w latach 2015-2019. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

DOCHODY OGÓŁEM 80 419 575,16 98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21 

% wzrostu rok do roku ---- 22,33% 9,17% 16,97% 17,22% 

% wzrostu do roku 2015 100% 122,33% 133,54% 156,22% 183,13% 

Wskaźnik inflacji - 
wykonany -0,9% - 0,6% 2,0% 1,6% 2,3% 

PKB - wykonany 3,6% 3,0% 4,6% 5,1% 4,0% 

 

Średniorocznie na przestrzeni lat 2015-2019 dochody wzrastały o 20% przy średniorocznym 

wskaźniku inflacji wynoszącym za ten okres 4,4%, a PKB – 4,06%. Dynamika wzrostu 

dochodów gminy jest wysoka, co jest pozytywnym zjawiskiem.  

Należy jednak zauważyć, że znaczny wzrost dochodów począwszy od  2016 roku  jest 

spowodowany zwiększaniem  kwot  dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na realizację 

rządowego  “Programu 500 Plus”, a od roku 2018 także z realizacją rządowego “Programu  

300 Plus”.  
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DOCHODY OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA 

 

Dochód na 1 mieszkańca przedstawiono w odniesieniu do  ilości mieszkańców statystycznych 

oraz mieszkańców zameldowanych.  W zasadzie potrzeby w zakresie infrastruktury 

technicznej i społecznej w Gminie Stare Babice należałoby oceniać biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców faktycznie zamieszkujących na terenie gminy.  

Dochody w przeliczeniu na jednego zameldowanego mieszkańca  w roku 2015 wynosiły  

4 764 zł, a w roku 2019 - 8 028 zł. Oznacza to, że w okresie 5 lat dochody budżetowe ogółem 

w przeliczeniu na 1 zameldowanego mieszkańca wzrosły łącznie o 3 264 zł, czyli o 66,97%. 

Przedstawiono to szczegółowo w tabeli zamieszczonej  poniżej. 

 

Tabela: Dochody budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Stare Babice. 

 

 

Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

DOCHODY OGÓŁEM 80 419 575,16 98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21 

Liczba mieszkańców 
zameldowanych 16 879 17 095 17 426 17 661 

 
18 343 

Dochody w przeliczeniu na 1 
mieszkańca zameldowanego 4 764 5 754 6 163 7 113 8 028 

Liczba statystycznych 
mieszkańców  18 041 18 301 18 627 18 875 Brak danych 

Dochody na statystycznego 
mieszkańca 4 457 5 375 5 765 6 656 ---------------- 

 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zarówno liczba mieszkańców zameldowanych jak  

i statystyczna liczba mieszkańców różnią się znacząco od szacunkowej  liczby mieszkańców, 

która według szacunków policji mogła wynosić około 23 000 osób. Dochody gminy 

podzielone przez szacowaną faktyczną liczbę mieszkańców wynosiły w 2019 roku  

6 403 zł.  
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Wykres: Dochody budżetu ogółem w przeliczeniu na 1 zameldowanego mieszkańca w latach 

2015-2019.. 
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STRUKTURA DOCHODÓW 

W ogólnej kwocie 147 270 925,21 zł dochodów budżetu gminy Stare Babice na dzień 

31.12.2019 r. zrealizowano:  

 dochody bieżące – w kwocie 144 634 719,14 zł, co stanowi 98,21% zrealizowanych 

dochodów ogółem, 

 dochody majątkowe – w kwocie 2 636 206,07 zł, co stanowi 1,79% zrealizowanych 

dochodów ogółem. 

 

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2019 r. przedstawia poniższy wykres. 
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Strukturę zrealizowanych  dochodów w okresie ostatnich pięciu lat przedstawia poniższa 

tabela. 

  

Tabela: Struktura zrealizowanych  dochodów Gminy Stare Babice w latach 2015-2019. 

      
 

2015 2016 2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

DOCHODY OGÓŁEM 80 419 575,16 98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21 

DOCHODY BIEŻĄCE  
 78 860 249,55 93 856 274,94 106 541 224,27 124 066 623,85 144 634 719,14 

Wskaźnik wzrostu  119,01 113,51 116,44 116,58 

DOCHODY 
MAJĄTKOWE  1 559 325,61 4 520 469,59 856 918,08 1 564 797,40 2 636 206,07 

Wskaźnik wzrostu  289,89 - 18,95 182,60 168,47 

 

Jak wynika z powyższych danych, dochody ogółem gminy Stare Babice na przestrzeni 

ostatnich 5 lat wykazują wyraźną, znaczącą dynamikę wzrostu. Jednak wskaźnik wzrostu 

dochodów bieżących w 2019 r. utrzymał się na tym samym  poziomie, co w roku ubiegłym. 

Dochody majątkowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 68,47% i osiągnęły poziom 

ponad 2,5 mln zł.  Jedynie w 2016 roku poziom dochodów majątkowych był wyższy,  

w pozostałych latach badanego okresu dochody majątkowe były niższe.  

Wykres: Dynamika dochodów ogółem, bieżących oraz  majątkowych w latach 2015-2019. 
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Analiza dynamiki dochodów budżetu gminy Stare Babice wykazuje stałe trendy wzrostowe, 

co automatycznie wywiera pozytywny wpływ na możliwości zwiększania wydatków 

budżetowych, zarówno na realizację zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.  

Szczegółowa analiza całej strony dochodowej budżetu gminy jest nieodzownym elementem 

realizacji nadzoru nad prawidłową realizacją ustawowych zadań samorządowych. Wynika to 

oczywiście z faktu, że to właśnie wielkość dochodów budżetowych decyduje o możliwościach 

tworzenia warunków do dalszego rozwoju gminy oraz zapewnienia jego mieszkańcom 

poczucia szeroko pojętego bezpieczeństwa i komfortu życia w gminie.  

 

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH  

 

W 2019 roku dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 636 206,07 zł. Realizacja 

dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco: 

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 484 508,44 zł, co stanowi 18,38 % wykonanych 

dochodów majątkowych. 

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie  

1 436 027,63 zł, co stanowi 54,47 % wykonanych dochodów majątkowych. 

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych – wykonano w kwocie 675 670,00 zł, co stanowi 25,63 % 

wykonanych dochodów majątkowych. 

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 40 000,00 

zł, co stanowi 1,52 % wykonanych dochodów majątkowych. 
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Udział w budżecie 2019 r. zrealizowanych poszczególnych rodzajów dochodów majątkowych 

przedstawia poniższy wykres. 

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

18,38%

54,47%

25,63%

1,52%

dochody własne

dotacje celowe z udz. Śr.
Europejskich

środki z państwowych funduszy
celowych

środki od pozostałych jednostek

 
 

 

 

 

 

Tabela: Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych w latach 2015-2019 

przedstawiono w tabeli i na wykresie. 

      
 

2015 2016 2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Dochody majątkowe 
w tym: 1 559 325,61 4 520 469,59 856 918,08 1 564 797,40 2 636 206,07 

dochody własne 47 901,61 702 424,88 632 181,44 12 843,18 484 508,44 

dotacje  celowe, w 
tym  z udz. śr. 
europejskich 1 511 424,00 3 818 044,71 224 736,64 1 551 954,22 2 151 697,63 

 

Poziom zrealizowanych dochodów majątkowych w 2019 r. był jednym z najwyższych w 

okresie 2015-2019, jedynie w  roku 2016 poziom dochodów majątkowych był wyższy, niż w 

2019 roku. 
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Dochody majątkowe uzyskano w następujących działach budżetu: 

 w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ uzyskano dochody majątkowe w wysokości  

1 478 646,75 zł,  

 w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA uzyskano dochody majątkowe  

w wysokości 484 441,87 zł,  

 w dziale 750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA uzyskano dochody majątkowe w wysokości 

1,00 zł – dochód nieplanowany 

 w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE uzyskano dochody majątkowe w wysokości  

633 116,45 zł, 

 w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA uzyskano dochody majątkowe w wysokości 40 000,00 

zł . 
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Strukturę dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres. 
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DOCHODY BIEŻĄCE 

W 2019 roku zrealizowano dochody bieżące w wysokości 144 634 719,14 zł, w tym:  

1. dochody własne – wykonano w kwocie 95 028 008,74 zł, co stanowi 65,71 % wykonanych 

dochodów bieżących ogółem, 

2. subwencje ogólne – wykonano w kwocie 22 956 031,00 zł, co stanowi 15,87 % 

wykonanych dochodów bieżących ogółem, 

3. dotacje – wykonano w kwocie 26 228 452,71 zł, co stanowi 18,13 % wykonanych 

dochodów bieżących ogółem, 

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonano w kwocie 422 226,69 zł 

co stanowi 0,29 % wykonanych dochodów bieżących ogółem. 
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Tabela: Struktura zrealizowanych  dochodów bieżących w latach 2015-2019. 

      
 

2015 2016 2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Dochody bieżące,  
w tym: 78 860 249,55 93 856 274,94 106 541 224,27 124 066 623,85 144 634 719,14 

dochody własne 61 018 157,49 65 298 219,91 72 246 299,43 86 388 541,00 95 028 008,74 

subwencje ogólne 13 038 538,00 14 246 028,28 16 742 279,00 18 849 541,00 22 956 031,00 

dotacje   4 487 090,82 14 246 028,28 17 542 752,09 18 665 475,73 26 228 452,71 

Środki na 
dofinansowanie 
własnych zadań z 
innych źródeł 151 572,58 104 035,74 ---------- ------ ------- 

dotacje  celowe  z 
udz. śr. europejskich 164 890,67 10 494,01 9 893,75 162 971,32 422 226,69 

 

Z danych tabeli wynika, że począwszy od  roku 2016 znaczny udział w dochodach bieżących 

mają dotacje i subwencje. W 2015 r. dotacje wynosiły niespełna 4,5 mln, a w 2019 r. – 

26 228 452,71 zł, czyli wzrosły  niemal sześciokrotnie w stosunku do 2015 roku. Powodem 

tego jest przede wszystkim realizacja rządowego “Programu 500 Plus”, a od roku  2018 r. 

także “Programu 300 Plus”.  

Tendencję wzrostu dochodów własnych, dotacji i subwencji przedstawia poniższy wykres. 
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Z powyższego wykresu wynika, że subwencje i dotacje stanowią znaczącą pozycję  

w dochodach budżetu gminy. O ile w 2015 roku stanowiły jedynie nieco ponad 20% udziału 

w dochodach ogółem i dochodach bieżących, w latach 2016-2018 oscylowały wokół 30%,  
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w roku 2019 stanowiły odpowiednio: 33,41% dochodów ogółem oraz 34,02%  dochodów 

bieżących budżetu gminy, co szczegółowo przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela: Udział subwencji i dotacji  w  dochodach gminy Stare Babice w latach 2015-2019. 

 
2015 2016 2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

DOCHODY OGÓŁEM 80 419 575,16 98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21 

Dochody bieżące,  
w tym: 78 860 249,55 93 856 274,94 106 541 224,27 124 066 623,85 144 634 719,14 

Subwencje i dotacje 17 690 519,49 28 502 550,57 34 294 924,84 37 677 988,05 49 184 483,71 

% dochodów ogółem 21,99% 28,97% 31,93% 29,99% 33,41% 

% dochodów 
bieżących 22,43% 30,36% 32,18% 30,36% 34,02% 

 

DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) i PODATKACH OD 

OSÓB PRAWNYCH (CIT) 

W 2019 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych z budżetu 

państwa (PIT i CIT) wyniosły ogółem 59 523 711,34 zł, co stanowiło 40,41% dochodów 

ogółem.  

W okresie lat 2015-2019 budżet gminy Stare Babice najwyższe dochody uzyskiwał  

z tytułu udziału w podatkach dochodowych z budżetu państwa (PIT i CIT).  Wpływy  

z udziałów w PIT i CIT  stale rosły i stanowiły odpowiednio: w roku 2015 -  46,81%  łącznych 

dochodów  budżetu gminy, w 2016 – 40,44%, w 2017 – 41,66%,  w 2018 roku – 42,08%, a w 

roku 2019 – 41,41%. 

 

Tabela: Udział wpływów z udziałów w PIT i CIT w strukturze dochodów Gminy Stare Babice w latach 

2015-2019. 

      
 

2015 2016 2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

DOCHODY OGÓŁEM 80 419 575,16 98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 135 530 222,21 

Dochody bieżące:  
 78 860 249,55 93 856 274,94 106 541 224,27 124 066 623,85 134 000 222,21 

udziały w podatkach 
centralnych PIT i CIT 37 648 793,29 39 784 413,84 44 744 172,22 52 870 753,48 59 523 711,34 

% dochodów ogółem 46,81% 40,44% 41,66% 42,08% 41,41% 

% dochodów bieżących 47,74% 42,39% 41,99% 42,61% 44,42% 
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Ze względu na fakt, że jest to istotny składnik dochodów budżetu gminy Stare Babice, 

dokonano szczegółowej analizy tych dochodów. 

 
2015 2016 2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ogółem udziały w 
podatkach centralnych 
PIT i CIT, w tym: 37 648 793,29 39 784 413,84 44 744 172,22 52 870 753,48 59 523 711,34 

Podatek dochodowy 
od osób fizycznych 
(PIT) 

33 377 971,00 37 139 987,00 39 179 197,00 43 584 384,00 

 

58 226 424,00 

Podatek dochodowy 
od osób prawnych 
(CIT) 

644 759,99 508 806,29 605 216,84 1 159 788,22 

 

 1 297 287,34 

 

Z analizy przedstawionych danych wynika, że w okresie 2015-2019 wpływy z PIT miały stałą 

tendencję wzrostową. Natomiast wpływy z podatku od osób prawnych oprócz tego, że mają 

marginalne znaczenie w ogólnej kwocie  wpływów z udziału w podatkach centralnych, to   

w okresie 2015-2017 miały tendencję malejącą, dopiero w roku 2018 nastąpił ich wyraźny 

wzrost (o 91,63% w stosunku do wpływów z roku 2017). W 2019 r.  nastąpił wzrost  

w stosunku do roku poprzedniego o niespełna 140 tysięcy złotych.  

 

Jednak należy w tym miejscu podkreślić, że obserwowana w  ostatnich  latach pozytywna 

tendencja wzrostowa wpływów z udziału w podatkach (PIT) została w 2020 roku 

zahamowana. Zmiany w systemie podatkowym, spowodowane czynnikami niezależnymi od 

decyzji samorządu (zmiana skali podatkowej, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, 

zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia),  realnie przyczyniły się do zmniejszenia 

dochodów gminy z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) w 2020 roku. Efektem 

zmniejszonych wpływów z podatku PIT była konieczność 14 milionowych cięć wydatków  

przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok.  

 

2.1.2. WYDATKI BUDŻETOWE 

Wydatki budżetu gminy Stare Babice na dzień 31.12.2019 r., zostały zrealizowane  

w wysokości 150 103 358,25 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

- wydatki bieżące - wykonano w wysokości 132 597 972,00 zł, 

- wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 17 505 386,25 zł.  
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Strukturę zrealizowanych wydatków za 2019 rok przedstawia poniższy wykres: 

88,34%

11,66%

wydatki bieżące wydatki majątkowe

 
 

W 2019 r. wydatki ogółem były wyższe od wydatków ogółem zrealizowanych w roku 

poprzednim o 13,9%, ogółem z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i wydatki 

majątkowe oraz wskaźniki ich wzrostu w latach 2015-2019. 

Tabela: Wydatki budżetowe na przestrzeni lat 2015- 2019 oraz ich dynamika. 

 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata 

2015 2016 2017 2018 2019  2019/2015 

WYDATKI OGÓŁEM 101 181 851 105 604 013 121 392 348 132 378 928 150 103 358 
 
 

Wskaźnik wzrostu 
 

104,37 114,95 109,05 113,39 148,35 

WYDATKI BIEŻĄCE 87 603 732 76 626 629 90 453 524 108 509 384 132 597 972 
 
 

Wskaźnik wzrostu 
 

87,47 118,04 119,96 122,20 151,36 

WYDATKI 
MAJĄTKOWE 13 578 119 28 977 384 30 938 824 23 869 543 17 505 386 

 
 

Wskaźnik wzrostu 
 

213,41 106,77 77,15 73,34 128,92 

Wskaźnik inflacji -0,9% -0,6% 2,0% 1,6% 2,3%  

PKB 3,6% 3,0% 4,6% 5,1% 4,0%  

 

Znaczący wzrost wydatków w roku 2017 w stosunku do roku 2016  był związany m.in.  

z realizacją zadań w Dziale 855 – Rodzina, obejmującego realizację rządowego  “Programu 

500 Plus” (wydatki w tym Dziale wyniosły około 16 000 000,00 zł). Natomiast  wzrost ogólnej 

kwoty wydatków w 2018 r. w stosunku do roku 2017 wiązał się  także z realizacją rządowego 

“Programu  300 Plus” (wydatki w tym Dziale wyniosły około 16 700 000,00 zł). 
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Wydatki ogółem na przestrzeni analizowanego okresu wzrastały średniorocznie o  10,44%. 

Najwyższy kwotowo i procentowo wzrost dotyczy lat 2017 i 2019 (odpowiednio 14,95% i 

13,39%).  

Wydatki bieżące na koniec 2019 roku  zamykają się kwotą 132 597 972,00 zł. Średni 

wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na przestrzeni lat 2015-2019 wynosi 11,91%.  Na 

niską wysokość tego wskaźnika w całym analizowanym okresie ma wpływ poziom wydatków 

bieżących w 2016 roku, który był o 12,53% niższy, niż w roku 2015.  

Wydatki majątkowe na koniec 2019 r. zamykają się kwotą 17 505 386,25zł.  

 

Dynamikę wydatków budżetowych w latach 2015-2019 przedstawiono na poniższym 

wykresie. 

Wykres: Dynamika wydatków Gminy Stare Babice na przestrzeni lat 2015-2019 
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Zarówno z danych tabelarycznych jak i z powyższego wykresu wynika stały i dynamiczny 

wzrost wydatków ogółem. Biorąc pod uwagę stałe zwiększanie liczby ludności, a tym samym 

zwiększone potrzeby  mieszkańców, które wymagają zaspokojenia, wydaje się to  pozytywne.  

Jednak znaczna część wydatków budżetu gminy to wydatki, o których przeznaczeniu nie 

decyduje gmina  (np. Program 500+) i które nie mogą być przeznaczone na realizację zadań 

własnych gminy.  
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Dlatego m.in. analiza struktury ogólnej kwoty wydatków wyraźnie wykazuje (począwszy od 

roku 2016) stały i dynamiczny wzrost wydatków bieżących. Średniorocznie od 2016 roku 

wynosi on aż 19%.  

Natomiast wydatki inwestycyjne w tym samym okresie wykazują tendencję malejącą, co  

odzwierciedla analiza udziału wydatków bieżących i  majątkowych w ogólnej kwocie 

wydatków gminy, co przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela: Udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wydatków  

budżetowych  na przestrzeni lat 2015- 2019 

 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata 

2015 2016 2017 2018 2019  

WYDATKI OGÓŁEM 101 181 851,78 105 604 013,83 121 392 348,94 132 378 928,02 150 103 358,25 

Udział w wydatkach 
ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 

WYDATKI BIEŻĄCE  87 603 732,26 76 626 629,44 90 453 524,03 108 509 384,97 132 597 972,00 

Udział w wydatkach 
ogółem 86,58% 72,56% 74,51% 81,97% 88,34% 

WYDATKI 
MAJĄTKOWE 13 578 119,52 28 977 384,39 30 938 824,91 23 869 543,05 17 505 386,25 

Udział w wydatkach 
ogółem 13,42% 27,44% 25,50% 18,03% 11,66% 

 

W 2019 roku udział zrealizowanych wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków 

stanowił 88,34% i był na poziomie zbliżonym do wydatków w 2015 r. Udział wydatków 

majątkowych w ogólnej kwocie wydatków wyniósł niespełna 12%. W latach 2016-2017 

wysoki wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych spowodowany był realizacją budowy 

kompleksu edukacyjno-kulturalno-sportowego w Zielonkach Parceli.  Jak wynika  

z przedstawionych  w tabeli danych w roku 2015 gmina Stare Babice na inwestycje 

przeznaczyła 13,42% wydatków ogółem.  Po dwuletnim okresie wzrostu udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2018 nastąpił spadek  do poziomu 18,03%.  

W analizowanym okresie w latach 2016-2018 zdecydowana większość wydatków 

majątkowych związana była z budową wielofunkcyjnego obiektu w Zielonkach-Parceli 

(kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy), co przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela: Udział wydatków na budowę obiektu w Zielonkach Parceli w ogólnej kwocie wydatków  

majątkowych na przestrzeni lat 2015-2019  

 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata 

2015 2016 2017 2018 2019  

WYDATKI 
MAJĄTKOWE 13 578 119,52 28 977 384,39 30 938 824,91 23 869 543,05 17 505 386,25 

Wydatki majątkowe 
na obiekt w 
Zielonkach-Parceli 2 251 109,81 17 378 380,35 25 310 774,65 14 930 396,51 110 052,80 

Udział wydatków na 
obiekt w Zielonkach-
Parceli w wydatkach 
majątkowych ogółem 16,58% 59,97% 81,81% 62,55% 0,62% 

 

W latach 2015-2018 zrealizowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą ogółem 

97 363 871,87 zł. Natomiast wydatki majątkowe związane z budową kompleksu  

w Zielonkach-Parceli w tym okresie wyniosły 59 870 661,32 zł, stanowiąc 61,49% ogółu 

wydatków majątkowych w tym okresie.  

Najwyższy udział wydatków na budowę obiektu w Zielonkach w ogólnej kwocie wydatków 

majątkowych nastąpił w 2017 roku (81,81%),  w roku 2018 – 62,55%, a w 2016 roku – blisko 

60%. Oznacza to, że w analizowanym okresie inne potrzeby w zakresie inwestycji  

zaspokajane były w niewielkim zakresie. Poziom wydatków majątkowych przeznaczonych na 

pozostałe  zadania inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela: Poziom wydatków majątkowych przeznaczonych na inne  zadania inwestycyjne, niż kompleks 

w Zielonkach-Parceli. 

 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata 

2015 2016 2017 2018 2019  

WYDATKI MAJĄTKOWE 13 578 119,52 28 977 384,39 30 938 824,91 23 869 543,05 17 505 386,25 

Wydatki majątkowe na obiekt w 
Zielonkach-Parceli 2 251 109,81 17 378 380,35 25 310 774,65 14 930 396,51 110 052,80 

Wydatki majątkowe na inne 
zadania inwestycyjne 11 327 009,71 11 599 004,04 5 628 050,26 8 939 146,54 17 395 333,45 

Udział wydatków majątkowe na 
inne zadania inwestycyjne w 
wydatkach majątkowych ogółem 83,42% 40,03% 18,19% 37,45% 99,37% 

 

 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że o ile w 2015 roku  83,42% ogólnej puli 

wydatków inwestycyjnych przeznaczono  na inne zadania, niż budowa kompleksu  

w Zielonkach-Parceli, to w roku 2016 już jedynie około 40%, w 2017 roku nieco ponad 18%, 
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a w 2018 – niespełna 40%. W 2019 roku na zadania inwestycyjne inne, niż kompleks  

w Zielonkach-Parceli przeznaczono 99,37% wydatków majątkowych.  

 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na inne zadania inwestycyjne, niż budowa 

kompleksu wielofunkcyjnego w Zielonkach-Parceli przeznaczono odpowiednio: w  latach 

2015 około 11,5 miliona złotych, w roku 2016 – blisko 11,6 mln zł, w roku 2017   

-  około 5,5 mln zł, w roku 2018 – niespełna 9 mln zł, a w 2019 – nieco ponad 110 tysięcy.  

 

Wykres: Struktura i dynamika wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2019 
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Należy przy tym zauważyć, że budowa wielofunkcyjnego obiektu w Zielonkach-Parceli 

 – który był w gminie potrzebny  - obciążyła budżet gminy na wiele lat.  

 

Zobowiązania długoterminowe gminy Stare Babice  na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą  

30 722 222,65 zł i składają się na nie zobowiązania: 

1. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu na 2009 rok w wysokości 3 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. 

spłacono całość zobowiązania (BS Pruszków, w roku 2019 spłacono 313 032,00 zł); 

2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu na 2010 rok w wysokości 8 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. 

spłacono 7 777 777,35 zł, (Bank Millennium, w roku 2019 spłacono 888 888,84 zł) do 

spłaty pozostała kwota 222 222,65 zł; 

3. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

na 2016 rok w wysokości 18 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. spłacono 2 000 000,00 

zł, do spłaty pozostała kwota 16 000 000,00 zł; 
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4. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

na 2017 rok w wysokości 4 500 000,00 zł; 

5. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

na 2018 rok w wysokości 5 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. spłacono 1 000 000,00 zł, 

do spłaty pozostała kwota 4 000 000,00 zł; 

6. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł. 

 

WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA 

 

Z  analizy danych statystycznych wynika, że poniesione przez samorząd w latach 2015-2019 

wydatki ogółem – w przeliczeniu na jednego zameldowanego  mieszkańca – wzrosły ogółem 

o 25,04%. Najwyższe wydatki na jednego zameldowanego mieszkańca poniesiono w roku 

2019 -  była to kwota 8 183 zł.  

 

Tabela: Wydatki ogółem budżetu gminy Stare Babice w przeliczeniu na jednego  mieszkańca.  

 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

WYDATKI OGÓŁEM 101 181 851 105 604 013 121 392 348 132 378 928 150 103 358 

Liczba mieszkańców 
(zameldowanych) 16 879 17 095 17 426 17 661 

 
18 343 

Wskaźnik wzrostu 
 

101,28 101,94 101,35 103,86 

Wydatki ogółem  
na 1 mieszkańca 
(zameldowanego) 5 994,54 6 177,48 6 966,16 7 495,56 

 
 

8 183 

Wskaźnik wzrostu 
 

103,05 113,25 107,60 109,17 

Liczba statystycznych 
mieszkańców  18 041 18 301 18 627 18 875 

Brak danych 

Wydatki ogółem na 1 
statystycznego mieszkańca 5 608,44 5 770,40 6 517,01 7 013 

---------------- 

 

W analizowanym okresie najwyższe wydatki ogółem na 1  zameldowanego mieszkańca 

poniesiono w roku 2019. Była to kwota  8 183 zł.  Na przestrzeni lat 2015-2019 wydatki 

ogółem na 1 mieszkańca wzrosły z kwoty 5 994,54 zł w 2015 r. do kwoty 8 183 zł  w roku 

2019.  
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Tabela: Wydatki bieżące budżetu gminy Stare Babice w przeliczeniu na jednego  mieszkańca.  

 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

WYDATKI BIEŻĄCE 87 603 732 76 626 629 90 453 524 108 509 384 144 568 335 

Liczba mieszkańców 
(zameldowanych) 16 879 17 095 17 426 17 661 

 
18 343 

Wskaźnik wzrostu 
 

101,28 101,94 101,35 103,86 

Wydatki bieżące 
 na 1 mieszkańca 
(zameldowanego) 5 190,10 4 482,40 5 190,72 6 144,01 

 
 

7 881,31 

Wskaźnik wzrostu 
 

86,36 115,80 118,37 128,27 

Liczba statystycznych 
mieszkańców  18 041 18 301 18 627 18 875 

 
Brak danych 

Wydatki ogółem na 1 
statystycznego mieszkańca 4 855,81 4 187,02 4 856,04 5 748,84 

 
--------------- 

 

Najwyższe wydatki bieżące w analizowanym okresie na 1  zameldowanego mieszkańca 

poniesiono w roku 2019. Była to kwota  zł 7 881,31 zł.  Na przestrzeni lat 2015-2019 wydatki 

bieżące wzrosły z kwoty 5 190 zł w 2015 r. do kwoty 7 881,31 zł  w roku 2019.  

Charakterystycznym elementem dynamiki realizowanych  wydatków w okresie 2015-2019  

był stały trend wzrostowy.  

Jednak należy w tym miejscu podkreślić, że obserwowana w  ostatnich  latach pozytywna 

tendencja wzrostowa realizacji wydatków została w 2020 roku zahamowana. Zmiany  

w systemie podatkowym, spowodowane czynnikami niezależnymi od decyzji samorządu 

(zmiana skali podatkowej, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie  

z opodatkowania osób do 26 roku życia),  realnie przyczyniły się do zmniejszenia dochodów 

gminy z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) w 2020 roku. Efektem zmniejszonych 

wpływów z podatku PIT była konieczność 14 milionowych cięć wydatków  już na etapie 

konstruowania budżetu na 2020 rok. Kolejne zmniejszenie wpływów do budżetu  2020 r. 

wynika z wprowadzenia w pierwszym kwartale 2020 r. stanu epidemicznego a następnie 

stanu epidemii, które spowodowało liczne ograniczenia  

w prowadzeniu działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców, wielu mieszkańców gminy 

traci pracę, otrzymuje propozycje obniżenia wynagrodzeń, zmniejszenia wymiaru czasu 

pracy. 
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STRUKTURA POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU 

Strukturę wydatków budżetu przedstawia poniższa tabela: 

 

Dział Kwota wydatków w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo  28 075,14   
 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę  

925 006,30 
 

600 Transport i łączność  20 329 151,28  
 

700 Gospodarka mieszkaniowa  6 019 570,31 
 

710 Działalność usługowa  215 088,57 

750 Administracja publiczna   13 334 645,76 

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

101 565,79 

752 Obrona narodowa  1 500,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1 801 200,76 

757 Obsługa długu publicznego   909 215,03 

758 Różne rozliczenia   3 645 118,00 

801 Oświata i wychowanie   46 551 632,50 

851 Ochrona zdrowia  484 139,34 

852 Pomoc społeczna  1 383 281,78 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  1 943 507,79 

855 Rodzina  24 258 698,37 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  19 558 502,45 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  5 231 843,14 

926 Kultura fizyczna  3 381 615,945 

Ogółem  150 103 358,25 

 

W strukturze budżetu gminy Stare Babice na 2019 rok największe pozycje wydatków zajmują wydatki 

w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Dziale 855 – Rodzina, Dziale 600 – Transport i łączność, Dziale 

750 – Administracja publiczna,  Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  
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Dokonano analizy wydatków w tych działach na przestrzeni lat 2015-2019.  Przedstawia to poniższa 

tabela. 

 

Tabela: Analiza najwyższych pozycji wydatków budżetu gminy Stare Babice w latach 2015-2019  

 WYSZCZEGÓLNIENIE Lata 

2015 2016 2017 2018 2019  

WYDATKI OGÓŁEM 101 181 851,78 105 604 013,83 121 392 348,94 132 378 928,02 150 103 358,25 

Udział w wydatkach 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Oświata i wychowanie 25 909 798,21 27 976 621,87 32 085 268,29 37 694 232,95 46 551 632,50 

Udział w wydatkach  25,60 26,49 26,43 28,47 31,01 

Transport i łączność 5 671 090,57 5 806 229,28 5 719 149,74 6 220 053,29 
20 329 151,28  

 

Udział w wydatkach 5,60 5,50 4,71 4,70 13,54 

Administracja publiczna 8 129 434,44 8 828 065,25 9 897 973,60 11 310 625,51 13 334 645,76 

Udział w wydatkach 8,03 8,36 8,15 8,54 8,88 

Rodzina ----------- ---------- 15 880 214,57 16 731 265,96 24 258 698,37 

Udział w wydatkach ----------- ---------- 13,08 12,64 16,16 

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 33 133 886,94 10 098 901,88 12 441 742,38 13 023 948,03 19 558 502,45 

Udział w wydatkach 32,75 9,56 10,25 9,84 13,03 

 

Największą pozycją wydatków budżetu stanowią wydatki w Dziale – Oświata i wychowanie. 

W roku 2015 udział tych wydatków w wydatkach ogółem wynosił  25,60%, w 2016 – 26,49%, 

w 2017 roku – 26,43%, w 2018 roku – 28,47%. W 2019 r. wydatki na oświatę i wychowanie 

wzrosły o ok. 9 mln złotych i stanowiły już 31,01% całego budżetu.  

Duży wzrost wydatków budżetu  nastąpił także w Dziale 855 – Rodzina – o ponad 7,5 mln. 

Widoczny w tabeli znaczny wzrost wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność (z około 5% 

średniorocznie do 13,54%  w roku 2019) spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych 

drogowych.  

Szczegółową analizę przeznaczenia wydatków na realizację zadań przestawiono  

w pozostałych rozdziałach Raportu  o stanie gminy.  
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2.2. ROSZCZENIA WOBEC GMINY STARE BABICE 

W Bilansie Otwarcia Kadencji 2018-2023 Gminy Stare Babice podkreślano, iż roszczenia 

innych podmiotów wobec gminy, w szczególności dochodzone na drodze sądowej, stwarzają 

ryzyko obciążenia budżetu Gminy Stare Babice w kolejnych latach.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w toku było 10 postępowań sądowych, w których kwota 

roszczeń dochodzonych wobec Gminy Stare Babice na drodze sądowej wynosiła ogółem 

3 731 092,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt 

dwa i 72/100 złotych).   

W 2019 r. pięć postępowań sądowych się zakończyło, w tym: jedno orzeczenie zapadło na 

korzyść gminy Stare Babice; w czterech przypadkach wynik był niekorzystny dla gminy  

(w jednym przypadku strony zawarły ugodę sądową).  

W 2019 roku z tytułu wykonania wyroków sądowych w 4 zakończonych postępowaniach, 

gmina zapłaciła kwotę ogółem 1 387 811,58 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt 

siedem tysięcy osiemset jedenaście i 58/100 złotych). 

Postępowania zakończone w 2019 roku 

1. Sygn. akt IV C 1428/13 - sprawa z powództwa firmy PP-HU „Polmar” Sp. z o. o.  

w likwidacji, przeciwko Gminie, toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 

Przedmiotem  procesu było roszczenie o odszkodowanie, z tytułu zmiany przeznaczenia 

nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, powodującej spadek 

wartości nieruchomości powoda. Wartość przedmiotu sporu 2 000 000,00 zł (słownie: 

dwa miliony złotych).  

W dniu 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo PP-HU 

„Polmar” Sp. z o. o. wobec gminy Stare Babice. Wyrok jest prawomocny. 

2. Sygn. akt IV SA/Wa 2533/16 - sprawa ze skargi kasacyjnej, złożonej w imieniu Gminy do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, w dniu 13 lipca 2017 r., od wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości 

odszkodowania na rzecz D. S., za grunt przeznaczony pod drogę, przejęty na własność 

Gminy. Wartość przedmiotu zaskarżenia 515 025,00 zł (słownie: pięćset piętnaście 

tysięcy dwadzieścia pięć złotych).  

W dniu 23 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Gminy 

Stare Babice. Gmina wykonała wyrok, wypłacając z budżetu Gminy kwotę 515 025,00 zł.  

3. Sygn. akt: IV C 1027/17 - sprawa z powództwa T.S. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą P. toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, została 

wszczęta we wrześniu 2017 r. Przedmiotem sprawy była zapłata kwoty 177 762,24 zł 
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(słownie sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i 24/100 

złotych).  

Sprawa zakończyła się 19 grudnia 2018 r. wyrokiem zasądzającym na rzecz Powoda. 

Gmina Stare Babice wykonała wyrok, wraz z odsetkami i kosztami została zapłacona 

kwota 232 280,80 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt  

i 80/100 złotych). 

4. Sygn. akt V Aca 282/18 (I instancja Sygn. akt  IV C812/17) - sprawa z powództwa Skarbu 

Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeciwko Gminie. 

Przedmiotem żądania pozwu był zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (poniesione przez 

powoda koszty oświetlenia drogi S8, które powinna ponieść Gmina). Wartość przedmiotu 

sporu stanowiła kwota 378 420,00 zł. Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy 

oddalił powództwo, zasądzając od Skarbu Państwa na rzecz Gminy 10 800,00 zł, tytułem 

zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.  

W wyniku złożenia apelacji przez powoda, wyrokiem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny 

zasądził od Gminy Stare Babice na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad kwotę 378 420,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami, przy czym od 

dnia 1 stycznia 2016 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w sposób 

określony w wyroku, oraz 10 800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, 

18 922,00 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, 8 100,00 zł tytułem zwrotu 

kosztów w postępowaniu apelacyjnym, a także 18 922,00 zł tytułem nieuiszczonych 

kosztów sądowych. Gmina w 2019 r. zapłaciła wraz z odsetkami i kosztami kwotę ogółem 

566 075,46 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć i 46/100 

złotych).  

 

5. American Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 9 października 2018 r. złożyła  

w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny wniosek o zawezwanie Gminy Stare Babice do 

próby ugodowej o zapłatę kwoty 110 500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi 

od dnia 15 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty, tytułem zapłaty za fakturę z dnia 14 sierpnia 

2018 r. za dostawę wraz z montażem monitorów wielodotykowych z komputerem do 

Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Kwota roszczenia to część kwoty 

wynagrodzenia, zatrzymanego z tytułu naliczonych kar umownych za niewykonanie 

umowy w terminie.  

Niniejsza sprawa zakończyła się 15 maja 2019 r. zawarciem ugody. Gmina Stare Babice 

wykonała ugodę, dokonując zapłaty na rzecz powoda kwoty 67 500,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). 
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Postępowania sądowe, dotyczące roszczeń wobec gminy Stare Babice na dzień  

31 grudnia 2019 r. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. toczyło się 6 postępowań sądowych dotyczących 

roszczeń wobec gminy. Ogólna wartość przedmiotu sporu (obejmująca wartość pozwu  

i kosztów dotychczas zasądzonych, bez odsetek).  stanowi kwotę 683 077,48 zł (słownie: 

sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt siedem i 48/100 złotych).  

1. Sygn. akt: IV C 1136/18 (obecnie sprawa się toczy pod Sygn. akt V ACa 610/19) - dnia  

12 lipca 2018 r. w postępowaniu upominawczym sygn. akt IV Nc 232/18 Sąd Okręgowy  

w Warszawie Wydział IV Cywilny wydał nakaz zapłaty przez Gminę Stare Babice na rzecz 

powoda, Pana B.P. kwotę 82 828,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie 

liczone od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4 652,50 zł tytułem zwrotu 

kosztów postępowania. Gmina złożyła sprzeciw od niniejszego nakazu, który nie został 

uwzględniony. Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd zasądził od Gminy Stare Babice 

na rzecz powoda kwotę 82 829,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie 

liczone od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 701,00 zł, tytułem 

zwrotu kosztów procesu. Gmina wniosła apelację od powyższego wyroku.  

2. Sprawa z powództwa E. J. S.  przeciwko Gminie, o wydanie części nieruchomości, toczy 

się  przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt IV C 972/17. Przedmiotem żądania 

pozwu jest również ustalenie nieważności ugody granicznej z 1997 r. Pozew został 

wniesiony w 2017 r. Wartość przedmiotu sporu 75 735,00 zł. Powódka twierdzi, że część 

nieruchomości będącej przedmiotem żądania pozwu stanowi jej własność. Żądanie 

ustalenia nieważności ugody ma w istocie służyć wykazaniu prawa własności powódki. 

Gmina podnosi głównie, że prawo to przysługuje gminie Stare Babice. Własność 

przedmiotowej nieruchomości została nabyta przez gminę w dniu 1 stycznia 1999 r., na 

podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z zm.), co zostało 

stwierdzone ostateczną decyzją administracyjną, wydaną w dniu 12 stycznia 2013 r. przez 

wojewodę Mazowieckiego. Prawdopodobieństwo przegrania sprawy radca prawny 

ocenia jako znikome. Przewidywanie terminu zakończenia jest w tym przypadku trudne. 

Można ostrożnie zakładać, że istnieje szansa na zakończenie procesu w roku 2020. 

Termin kolejnej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Sprawa rozpoznawana jest 

przed Sądem pierwszej instancji. 

3. Sprawa z powództwa firmy Fit Park Sp. z o. o. Sp. k. o zapłatę 28 835,14 zł, toczy się przed 

Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, XV Wydział Gospodarczy, Sygn. akt XV GC 

1694/17. Powód był wykonawcą zamówienia publicznego – robót budowlanych - na 

rzecz Gminy, które wykonał z opóźnieniem. W związku z tym Gmina naliczyła kary 

umowne za opóźnienie i potrąciła je z wynagrodzenia powoda. Sprawa została wszczęta 

w 2017 r. Przewidywany termin zakończenia sprawy - 2020 rok (jeżeli dojdzie do 
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rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji). W ocenie radcy prawnego istnieje duże 

ryzyko przegrania tego procesu, ponieważ wysokość kar umownych istotnie była 

wygórowana w stosunku do kwoty wynagrodzenia powoda i skali opóźnienia.  

4. Sygn. akt: VII AGa 2173/18 (Sygn. akt Sądu I instancji XXVI GC 14/18) - sprawa  

z powództwa T. S. prowadzącego działalność pod firmą P. toczy się przed Sądem 

Okręgowym w Warszawie, została wszczęta w styczniu 2018 r. W pierwszej instancji 

sprawa zakończyła się niekorzystnie dla gminy, została wniesiona apelacja, obecnie 

oczekuje na rozpoznanie. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 463 486,34 zł. 

Przewidywany termin zakończenia – czerwiec 2020 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia 

od Gminy dochodzonego roszczenia radca prawny ocenia na 50%. 

5. Sprawa z powództwa M. J. przeciwko Straży Gminnej o przywrócenie do pracy, 

ewentualnie zasądzenie odszkodowania w kwocie 9 000,00 zł, za niezgodne z prawem 

rozwiązanie umowy o pracę, toczy się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Żoliborza, 

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VIIP 140/18.  W ocenie radcy 

prawnego istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że wypowiedzenie umowy o pracę 

zostanie uznane wprawdzie za zgodne z prawem, ale nieuzasadnione – przyczyny 

rozwiązania mogą zostać uznane za zbyt mało doniosłe.  

6. W 2019 r. wznowiona została sprawa przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie (Sygn. akt  

I C 1267/19, dawnej sygn. akt I C 364/16), z powództwa K.M. i E. W. przeciwko Gminie 

Stare Babice, R.K, D.K., M.P. Przedmiotem pozwu jest ustalenie wysokości 

odszkodowania z tytułu wysokości czynszu z najmu nieruchomości położonej  

w miejscowości Z. – P. Wartość przedmiotu sporu wynosi 9 491,00 zł. 

Ponadto w opinii radcy prawnego, nadal istnieje ryzyko związane ze sprawą roszczenia 

„Zambet” S.A., będącej wykonawcą gminnego przedszkola. Spółka w czerwcu 2011 roku 

wystąpiła z powództwem o zapłatę kwoty 1 293 750,58 zł oraz odsetek umownych 

wynoszących 6 784,69 zł dziennie począwszy od 14 października 2010 r. do dnia zapłaty  

z tytułu końcowej faktury rozliczenia tej inwestycji. Gmina dokonała potrącenia z tytułu kar 

umownych za opóźnienie w realizacji tej inwestycji.  Z przyczyn proceduralnych 

postępowanie to zostało zawieszone, a następnie wskutek braku inicjatywy strony 

powodowej Sąd umorzył je w lipcu 2015 r. Po upływie blisko dwóch lat syndyk masy 

upadłościowej „Zambet” S.A. podjął działania o uchylenie tego postanowienia. W lipcu 2018 

r. Sąd Apelacyjny zobowiązał Sąd Okręgowy do przeprowadzenia czynności procesowych. We 

wrześniu 2018 r. postanowieniem Sądu Okręgowego wnioski syndyka zostały oddalone. 

Obecnie postępowanie sądowe nadal się toczy, ale nie w znaczeniu merytoryczno-

rozpoznawczym, ale wyłącznie proceduralnym. Jednak, co do zasady, umorzenie 

postępowania nie powoduje automatycznego wygaśnięcia roszczenia, które może być 

ponownie dochodzone w nowym procesie sądowym, o ile wskutek upływu czasu nie 

nastąpiło przedawnienie takiego roszczenia.   
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Roszczenia wobec Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE 

Sprawa z powództwa firmy  I-N przeciwko GPK EKO-BABICE toczy się przed Sądem 

Okręgowym w Warszawie (Sygn. akt: XXVI GC 804/17), została wszczęta w październiku 2017 

r. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 789 260,00 zł. Przewidywany termin zakończenia 

03.06.2020 r. Sprawa jest precedensowa. Szanse na wygraną radca prawny ocenia na 25%. 

Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do dnia 9 czerwca 2020 r. W opinii radcy prawnego 

przypadku sprawy przegranej należy rozważyć skargę kasacyjną. 

 

III. PROJEKTY Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY  ZEWNĘTRZNYCH  

 
Jedną z docelowych misji rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025 w Strategii Rozwoju 

Gminy  jest: 

GMINA AKTYWNIE KORZYSTAJĄCA Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH. GMINA BIORĄCA 
AKTYWNY UDZIAŁ W ROZWOJU LGD "MIĘDZY WISŁĄ I KAMPINOSEM". 

Działania prowadzone w 2019 r. w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych w 2019 r. są realizacją celu operacyjnego Nr 4.7 Gmina aktywnie 
korzystająca ze środków Unii Europejskiej, a także także celu operacyjnego Nr 5.2. Integracja 
społeczna, gospodarcza i przestrzenna obszaru gminy w układzie aglomeracyjnym  
i w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) oraz celu operacyjnego Nr 5.3. 
Tworzenie i wzmacnianie instytucjonalnych powiązań dotyczących rozwiązywania 
ponadlokalnych i lokalnych problemów funkcjonowania na obszarze metropolitalnym. Są też 
realizacją:  

 Programu Rozwoju Infrastruktury Społecznej, w tym m.in. w zakresie stworzenia 
jednolitego systemu informacji turystycznej gminy łatwo dostępnego dla mieszkańców 
aglomeracji, turystów krajowych i zagranicznych; realizacji projektów „miękkich” dla 
dzieci i młodzieży, w tym współfinansowanych z UE oraz odnowy obiektów i szlaków 
dziedzictwa kulturowego, wzbogacających atrakcyjność gminy,  

 a także Programu  Rozwoju i Modernizacji systemu dróg oraz systemu komunikacyjnego 
gminy, w zakresie m.in.: ograniczania uciążliwości wynikających z nadmiernego ruchu 
drogowego oraz lokalnych komunalno-bytowych zanieczyszczeń powietrza oraz budowy 
parkingów P&R, w tym parkingu P&R wraz z parkingiem dla rowerów w Starych Babicach  
w ramach ZIT WOF.  

Gmina Stare Babice od lat skutecznie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na realizację 

zadań własnych.  W 2019 r. Gmina Stare Babice realizowała lub uczestniczyła w realizacji 

ogółem 25 projektów, w tym: 

 14 projektów realizowanych było z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej,  

a 10 – z dofinansowaniem środków krajowych.  Jeden projekt obejmował wyłącznie 

pomoc niefinansową – to „Punkt poradnictwa Czyste Powietrze”, realizowany w ramach 

Programu Czyste Powietrze, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  
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W przypadku dwóch projektów dotacja została przekazana do Lidera Projektu (Gmina 

była Partnerem); 

 realizacja 14 projektów została zakończona do dnia 31 grudnia 2019 r., a  11  projektów 

jest nadal w realizacji.  

Łączna wartość realizowanych w 2019 r. projektów według umów wynosiła ogółem  

68 036 670,69 zł, a łączna wartość dofinansowania – 36 640 022,82 zł (według podpisanych 

umów), w tym:  

 wartość projektów dofinansowanych z funduszy unijnych wyniosła ogółem 

66 670 558,86 zł, a wartość dofinansowania – ogółem 35 823 878,89 zł; 

 wartość projektów dofinansowanych w ramach środków krajowych wyniosła ogółem 

1 276 670,69 zł, a wartość dofinansowania – 816 143,93 zł. 

W 2019 r. zostało podpisanych 13 umów na realizację projektów o łącznej wartości 

6 744 411,83 zł, a wartość dofinansowania wyniosła ogółem 5 482 040,93 zł.  

Główne źródła pozyskiwania środków na projekty realizowane w 2019 r. to: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, z którego 

finansowane były projekty:  

 „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”,  

 „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na 

terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,  

 „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój dróg rowerowych 

na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”,  

 „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,  

  „Szkoła Bliżej Nauki”, „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie 

szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”; 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, z którego finansowany był projekt: 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”; 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z którego finansowany był projekt: 

„Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Stare Babice  

i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”, 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna  Funduszu Spójności 2014-2020, z którego 

finansowany był projekt: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,    

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego finansowany był projekt: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice etap III”. 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego 

dofinansowanie otrzymały programy dotyczące poprawy jakości powietrza (m.in. 

usuwanie azbestu) oraz doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych; 
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 Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym: Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw – dofinansowanie budowy i doposażenia placów zabaw; Fundusz Dróg 

Samorządowych – na wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne 

Łaszczyńskiego symbolem 3KDL. 

 

Dofinansowanie obejmowało projekty z różnych obszarów działania gminy, w tym m.in.: 

kulturę, oświatę, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo. 

Dzięki realizacji projektów unijnych, nastąpiła znaczna dalsza poprawa  infrastruktury wodno 

- kanalizacyjnej,  wzrosła jakość nauczania poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej w 3  

z 4 gminnych szkół i dwóch przedszkolach samorządowych. Oferta edukacyjna szkół  

i przedszkoli biorących udział w projektach uzupełniona została o nowe zajęcia, nowe 

metody nauki,  w tym oparte na eksperymencie. Nowoczesne wyposażenie pracowni pozwoli 

dzieciom aktywnie brać udział w zajęciach bloku przyrodniczego- chemicznego, fizyki i 

informatyki.  

Nastąpiło wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wielu dziedzinach, w tym 

dzieci z niepełnosprawnościami  i  deficytami rozwojowymi.  

Polepszyła się baza i oferta kulturalna, rekreacyjna i turystyczna. Wzrosła dostępność do 

kultury i rekreacji. Poprawiły się warunki prowadzenia  i nowe formy dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych.  

Zdecydowanie wzrósł poziom cyfryzacji  w administracji, w zakresie obsługi mieszkańców, 

komunikacji społecznej, edukacji, interwencji  i interakcji społecznej.  

Mieszkańcy, w tym seniorzy korzystali ze szkoleń komputerowych, pozwalających im 

samodzielnie, zaspokajać potrzeby z różnych dziedzin życia.  

W 2019 r. po raz pierwszy z dofinansowaniem unijnym  realizowane były w gminie  

inwestycje z zakresu ograniczenia niskiej emisji, produkcji energii z odnawialnych źródeł  

energii, przygotowania warunków do wzrostu udziału transportu rowerowego, ograniczenia 

ruchu samochodami osobowymi, stworzenia miejsc przesiadkowych i P&R.  

To twarde rezultaty, uzyskane wprost w realizacji projektów.  Dodatkowym, pośrednim 

efektem uczestnictwa mieszkańców i podmiotów z terenu gminy w projektach oraz 

korzystania  z bazy  powstałej w ich wyniku,  jest wzrost aktywności społecznej, integracji, 

sprawczości społecznej, świadomości dostępnych instrumentów udziału mieszkańców  

w rozwoju gminy i regionu.  

3.1.  PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 ROKU  

Szczegółowe dane dotyczące projektów realizowanych w 2019 roku przedstawia poniższa 
tabela. 
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PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 ROKU WEDŁUG PROGRAMÓW 

Program 
Liczba 

projektów 

Stan 
realizacji: 

Z - 
zakończony 

w 2019 r. 
R -

realizowany 

Tytuł projektu 
Wartość projektu 

Gmina Stare 
Babice 

Wartość 
dofinansowania 

Gmina Stare 
Babice 

 
 

EFS 2014-2020 
(ZIT) 1 

Z 
Szkoła Bliżej Nauki (RPO WM 10.1.2) projekt partnerski z Centrum 
Nauki Kopernik 

62 360,95 zł 58 960,95 zł 
 

EFS 2014-2020 1 
R 

Edukacja przedszkolna - Wyrównanie szans dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych (RPO WM 10.1.4) 

408 777,36 zł 326 174,36 zł 
 

EFS 2014-2020 1 R Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice  (RPO WM 10.1.1) 405 750,00 zł 384 490,00 zł  

RPO WM / EFS              
2014-2020 3 

  
  

876 888,31 zł 769 625,31 zł 
 

PROW 1 R 

Poprawa dostępności oferty kulturalnej  dla mieszkańców Gminy 
Stare Babice  i obszaru LSR  poprzez organizację zajęć  i wydarzeń 
kulturalnych 

109 970,00 zł 31 815,00 zł 
 

PROW  2014-
2020 1 

  
  

109 970,00 zł 31 815,00 zł 
 

RPO 2014-2020 
- ZIT 1 

R 
Virtual WOF - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 

209 040,01 zł 167 232,01 zł 
 

RPO 2014-2020 
- ZIT 1 

Z 
P&R - Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów 
Mazowiecki i Stare Babice na terenie WOF 

1 073 790,00 zł 742 293,02 zł 
 

RPO 2014-2020 
- ZIT 1 

R 
„Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez 
rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów 
Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” ( dofinansowanie 90%) 

5 467 300,00 zł 4 865 897,00 zł 
Umowa  

2019 

RPO WM 1 
Z 

Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności 
kulturalnej w gminie Stare Babice 

     4 146 038,65 zł  2 320 053,01 zł 
 

RPO WM 1 R E-usługi między Wisłą a Kampinosem (e-usługi z Leoncinem)      1 157 205,00 zł  898 884,00 zł  

RPO WM 1 
Z 

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z 
 dotacja w budżecie Lidera  
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elementami edukacji ekologicznej (dotacja dla Lidera) 

RPO WM - ZIT 1 
R 

„Portal internetowy promujący zasoby kultury na bazie turystyki 
rowerowej" (dotacja dla Lidera) dotacja w budżecie Lidera 

Umowa  
2019 

RPO WM 20014 
- 2020 7 

  
RAZEM  

12 053 373,66 zł 8 994 359,04 zł 
 

Pomoc 
Techniczna ZIT 
2014-2020 

1 

R 

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

48 000 zł 43 200,00 zł 

 

Fundusz 
Spójności    
2014-2020 1 

R 
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Stare 
Babice etap III  53 585 807 zł 25 898 359,54 zł 

 

PO Polska 
Cyfrowa 1 

R 
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego (grant FPGP) 

86 520,00 zł 86 520,00 zł 
 

Środki MIAS 
2019 

4 

Z 

Inwestycja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw: Modernizacja istniejącego placu zabaw przy pl. 
Kwirynowskim, Powiększenie i ogrodzeniem placu zabaw w 
Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10, Rozbudowa placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, Budowa 
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew. 

162 152,25 zł 40 000 zł 

 
4 umowy 

2019 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 
w Warszawie 1 

Z 

„Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych 
i Językowych” 
 
Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Zielonkach - Parceli 
(realizacja przez Szkołę) 

45 000,00 zł 31 500 zł 

 
Umowa 

2019 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 
w Warszawie 1 

Z 

Koncert w roku Jubileuszowym Stanisława Moniuszki  "Pawlik / 
Moniuszko Polish Jazz" 

20 000,00 zł 10 000 zł 

 
Umowa 

2019 

Razem Środki 
budżetu WM 6 

  
  

227 152,25 zł 81 500,00 zł 
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Fundusz Dróg  
Samorządowych 
2019 

1 R 
Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne 
Łaszczyńskiego symbolem 3KDL 

965 243,58 zł 675 670,00 zł 
Umowa 

2019 

Razem Środki 
budżetu 
Państwa  1 

  
  

965 243,58 zł 675 670,00 zł 
 

WFOŚ 2019       
usuwanie 
azbestu 1 

Z 
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 
terenu województwa mazowieckiego 26 152,00 zł 7 167,93 zł 

Umowa 
2019 

WFOŚ 2019 
Program  Czyste 
Powietrze 1 

Z 
Punkt poradnictwa Czyste Powietrze -  Program Priotytetowy - 
pomoc niefinansowa pomoc niefinansowa 

Umowa 
2019 

WFOŚ 2019 

1 

Z 

Doposażenie OSP Stare Babice w sprzęt ochrony osobistej 
strażaków poprzez zakup nowych specjalistycznych ubrań 
bojowych typu NOMEX (Przygotowanie i rozliczenie wniosku 
Gmina,  dotacja bezpośrednio dla OSP) 

28 782,00 zł 25 903,00 zł 

Umowa 
2019 

WFOŚ 2019 

1 

Z 

Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków w postaci nowych 
specjalistycznych ubrań bojowych typu NOMEX dla OSP Borzęcin 
Duży”. (Przygotowanie i rozliczenie wniosku Gmina, dotacja 
bezpośrednio dla OSP) 

28 782,00 zł 25 903,00 zł 

Umowa 
2019 

Razem 
pozostałe 
środki krajowe  4 

  
  

83 716,00 zł 58 973,93 zł 
 

Razem UE  14     66 760 558,86 zł 35 823 878,89 zł  

Razem  środki 
krajowe  11 

  
  

1 276 111,83 zł 816 143,93 zł 
 

Razem UE + 
Krajowe  

25   
  

68 036 670,69 zł 36 640 022,82 zł 
 

stan na 31 XII 2019 wg wartości podpisanych umów, datą zakończenia projektu jest termin otrzymania zwrotu ostatniej płatności z dofinansowania 
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Dotacje na kulturę 

 „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Stare Babice i obszaru 

LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych” (w ramach Lokalnej Grupy 

Działania)”. 

Celem projektu jest poprawa dostępności oferty 

kulturalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania 

Między Wisłą a Kampinosem, w tym w gminie Stare  

Projekt realizowany w ramach PROW  2014-2020. 

Wartość Projektu 109 970 zł. Dofinansowanie: 

 31 815,00 zł.  

 W 2019 r. zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego “Wyposażenie budynku komunalnego 

służącego działalności kulturalnej w gminie Stare Babice”. Celem projektu było 

zasadnicze zwiększenie potencjału kulturowego gminy Stare Babice oraz aglomeracji 

warszawskiej poprzez wzmocnienie działania obiektu kultury o zasięgu regionalnym oraz 

ponadregionalnym. W 2019 r. zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, meble 

sceniczne, urządzenia ułatwiające korzystanie z obiektu osobom  

z niepełnosprawnościami, dodatkowe wyposażenie pracowni garncarskiej m.in. zlewy  

i osadniki. 

Razem wartość wydatków projektowych w 2019 r. 196 766,57 zł, w tym kwalifikowalne 

koszty 151 480,96 zł, dotacja 106 021,52 zł.  Okres realizacji: 15.02.2016 – 30.06.2019.   

 21 stycznia 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała  

z Fundacją Polish Heritage umowę dotyczą dofinansowania projektu „Portal internetowy 

promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej”. Jednym z partnerów 

projektu jest Gmina Stare Babice. Udział w projekcie umożliwi mieszańcom korzystanie z 

nowych, bezpłatnych e-usług z zakresu uczestnictwa w kulturze i upowszechniania 

dziedzictwa kulturowego. Partnerami w projekcie są:  Gmina Stare Babice, Gmina Błonie, 

Gmina Izabelin,  Gmina Leszno, Gmina Łomianki, Gmina Ożarów Mazowiecki. Partnerzy 

Projektu nie są zobowiązani do jakiejkolwiek partycypacji finansowej  

w projekcie. Lider Projektu otrzyma od Partnerów wsparcie w zakresie wskazania  

i udostępnienia cennych, ciekawych miejsc, zabytków, informacji o Gminie. Projekt 

dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza, 

Działanie: 2.1 Eusługi, Poddziałanie: 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ 

projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na 

terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektu 2 016 120 PLN Okres 

realizacji: 01.2019 r. – 10.2020 r. 
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Dotacje na transport i komunikację 

 

 W 2019 r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Budowa parkingów ”Parkuj i Jedź”  

w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego”. Inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.3.2 „Mobilność 

miejska  w ramach ZIT”, Typ projektów – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej - „Parkingi Parkuj i Jedź”. Zadanie realizowane z gminą Ożarów 

Mazowiecki - gminy wystąpiły wspólnie o dofinansowanie zadania. W ramach realizacji 

zadania w Starych Babicach wybudowano parking na 54 miejsca parkingowe dla 

samochodów (w tym 3 dla niepełnosprawnych). Parking ma także 48 zadaszonych miejsc 

dla rowerów i dwa miejsca naprawy rowerów. Jest oświetlony, odwodniony  

i monitorowany. Razem z parkingiem wybudowano ciąg pieszo-rowerowy od ul. 

Sienkiewicza do Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej; 

 „Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego symbolem 3KDL” - 

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych w kwocie 675 670,00 zł. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg 

Samorządowych, będącego w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego. Zostało przekazane 

na podstawie umowy o dofinansowanie nr FDS/203/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. i 

wynosi 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. W ramach zadania budowana jest droga 

oznaczona w MPZP wsi Blizne Łaszczyńskiego symbolem 3KDL. Droga powstaje 

równolegle do ul. Warszawskiej na gruntach leżących pomiędzy drogą serwisową dla trasy 

S8 i planowaną drogą gminną oznaczoną symbolem 1KDL. Poprzez skrzyżowanie połączy 

się ona także z drogą wewnętrzną, przy której zlokalizowane są hale magazynowe i na 

którą wjazd odbywa się z ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 580). Budowany 

odcinek drogi będzie posiadać jezdnię o szerokości 6 m wraz  

z prawostronnym chodnikiem, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz 

odwodnieniem skierowanym do rowu chłonno-odparowującego biegnącego 

lewostronnie wzdłuż całego odcinka budowanej drogi. Z lewej strony drogi, pomiędzy 

jezdnią a rowem, zaprojektowano utwardzone kruszywem pobocze. Prace towarzyszące 

przedsięwzięciu będą polegały na plantowaniu terenu i założeniu trawników przy drodze 

oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wybudowanej drogi. 
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Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne 

Łaszczyńskiego symbolem 3KDL” 

 

Dotacje na ograniczanie źródeł niskiej emisji  

 W 2019 r. podpisano umowę na realizację projektu pn.: „Promowanie zrównoważonej 

mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów 

Mazowiecki Leszno i Stare Babice”. Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę ścieżek rowerowych, które docelowo mają 

połączyć komunikacyjnie gminę Stare Babice z Warszawą, stworzyć warunki do bezpiecznego 

poruszania się rowerem, jako alternatywną formą transportu ograniczającą emisję CO2.  

 W gminie Stare Babice powstaną odcinki drogi dla rowerów o łącznej długości 3,9 km. Zakres 

projektu: budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową na ulicach: mjr J. 

Decowskiego, Bukowej, Agawy, Pohulanki, Zielonej, Szymanowskiego (od ul. Lutosławskiego 

do ul. Ciećwierza). Projekt obejmuje wykonanie ścieżki do granicy gminy Stare Babice z 

Warszawą. Realizacja tego projektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie ruchu samochodów 

osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale też na zmniejszenie 

hałasu. Zwiększy się także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Liderem projektu jest 

Gmina Ożarów Mazowiecki, Partnerzy projektu: Gminy Stare Babice i Leszno. Całkowita 

wartość projektu na terenie gminy Stare Babice 5 467 300,00 zł, kwota dofinansowania z Unii 

Europejskiej i Budżetu Państwa dla Gminy Stare Babice 4 865 897,00 zł.  

W 2019 r. przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy projektu planowanych 

ścieżek rowerowych. Umowę z wykonawcą, podpisano w dn. 6 listopada 2019 r. Firma 

wykonała koncepcję - I etap przygotowania dokumentacji projektowej, wypłacono I transzę 
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wynagrodzenia 20 tys. brutto, w tym z dofinansowania UE pokryta będzie kwota 16 000 zł. 

Planowane zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub 

uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia 

na budowę upływa wg umowy dn. 29 lipca 2020 r. W 2020 r. będzie wykonana wypłata  II i III 

transzy płatności.  

  

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez 

rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki Leszno i Stare Babice” 

 

Dotacje na współpracę metropolitalną 

 W 2019 r. zakończono realizację projektu: „Stworzenie warunków dla sprawnego 

wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”. Liderem projektu było m.st. Warszawa, a jednym z Partnerów 

projektu - gmina Stare Babice. Celem projektu było umożliwienie sprawnego 

funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zakres 

projektu obejmuje współpracę gmin partnerskich z Liderem porozumienia  

o wielostronnej współpracy Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, 

finansowaniu, ewaluacji, oraz rozliczaniu instrumentu finansowego ZIT WOF. Wartość 

projektu: 10 795 655,91 zł, w tym wartość projektu w części Partnera Gminy Stare Babice 

- 48 000 zł. Dofinansowanie: 9 716 090,20 zł, w tym dofinansowanie Gminy Stare Babice - 

43 200 zł.  
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Wartość projektu w 2019 r. - 12 000 zł, w tym dotacja 107 73,51 (z budżetu Państwa oraz 

środki  UE). Lider m. st. Warszawa podjął działania o kolejne wsparcie współpracy 

metropolitalnej w larach 2020-2022.  

 W 2019 r. w trakcie realizacji był projekt: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 

(Virtual WOF)”.  Projekt wartości 70 mln zł jest dofinansowany przez Unię Europejską  

w ramach instrumentu wspierającego rozwój obszarów miejskich – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT). Liderem projektu jest m.st. Warszawa, a Partnerami  

- 24 gminy należące do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: Czosnów, Góra Kalwaria, 

Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, 

Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, 

Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów. 

Całość warta jest ponad 70 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść 80 proc. 

Projekt będzie zrealizowany do końca 2022 r.  

Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie mobilnych 

aplikacji w pięciu obszarach – dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu 

publicznego, parkowania i ochrony środowiska. Ułatwi on mieszkańcom oraz osobom 

odwiedzającym (turystom) - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób  

z niepełnosprawnością wzroku - poruszanie się po terenie aglomeracji poprzez stworzenie 

systemu mikrolokalizacji, ułatwienie dostępu do informacji w przestrzeni publicznej oraz 

podniesienie poziomu dostępności i jakości usług publicznych. W ramach projektu zostaną 

zainstalowane nadajniki i sensory oraz stworzone mobilne aplikacje dostępne bezpłatnie dla 

wszystkich potencjalnych użytkowników. Korzystanie z aplikacji będzie możliwe ze 

smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych.  

Projekt Virtual WOF, wraz z określeniem jego celów i zakresu, został wskazany w Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-

2020+ jako jeden z czterech projektów wybranych do dofinansowania w trybie 

pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt składa się:  

 e-dostępność - to wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej  

w urzędach i przestrzeni publicznej, takich jak stacje metra oraz węzły komunikacyjne. 

System umożliwi za pośrednictwem aplikacji mobilnej zapoznanie się z katalogiem spraw, 

jakie można załatwić w danym urzędzie, nawigowanie wewnątrz budynków (np. 

doprowadzanie do konkretnego miejsca, w którym należy załatwić sprawę). Aplikacja 

mobilna będzie zawierała także moduł zdalnego pobierania numerka kolejkowego  

i informowania o tym, kiedy nastąpi kolej użytkownika. Dodatkowo aplikacja będzie 

połączona z bazami danych aktualności w gminie (powiązanie z mediami 

społecznościowymi, kanałami RSS stron internetowych, panel samodzielnego zarządzania 

treścią itp.), aby przesyłać mieszkańcom różnego typu komunikaty np. ostrzeżenia, 

informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp. Aplikacja będzie 

zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwiać poruszanie się po obiektach osobom  
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z dysfunkcjami wzroku na podstawie czytanych przez nakładki głosowe w smartfonach 

wskazówek, informacji o przeszkodach;  

 e-turystyka - zakłada stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz  

z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki 

obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostaną wyposażone w rozwiązania technologiczne, 

które umożliwią użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji, aktualnych 

wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu. Oznaczonymi 

obiektami będą m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp. Aplikacja będzie 

miała możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek zwiedzania i funkcję 

concierge’a - osobistego przewodnika. Profil użytkownika uwzględni przedział wiekowy, 

preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz zainteresowania takie jak sport, 

muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr i kino, muzea i galerie. Aplikacja 

będzie posiadała moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu z obiektami turystycznymi  

i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także osoby z dysfunkcjami wzroku;  

 e-transport - to opracowanie wygodnego narzędzia planowania podróży i poruszania się 

po terenie WOF. Aplikacja zlokalizuje użytkownika względem najbliższych przystanków, 

będzie kierowała do przystanków, informowała o czasie rzeczywistym oczekiwania na 

pojazd, do którego pojazdu należy wsiąść, na którym przystanku należy wysiąść  

(z wyprzedzeniem i w chwili zatrzymania się na właściwym przystanku), o trasie 

przejazdu i przystankach na żądanie, planowaniu podróży w czasie rzeczywistym  

i proponowała zmiany trasy przejazdu w przypadku awarii, utrudnień w ruchu itp. 

Dodatkowymi funkcjonalnościami będą ułatwienia dla niewidomych – możliwość 

zatrzymania autobusu na żądanie przy pomocy aplikacji, ułatwienie zlokalizowania 

pojazdu w oparciu o wibracje lub sygnały dźwiękowe. Dzięki instalacji mikronadajników 

możliwe będzie przesyłanie pasażerom informacji np. o utrudnieniach na drodze, 

wydarzeniach miejskich, kampaniach społecznych itp.;  

 e-parkowanie - to dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji 

mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych. 

Użytkownik wybierając adres/obiekt, do którego zmierza, będzie mógł zobaczyć na 

mapie w aplikacji mobilnej stan zajętości miejsc parkingowych w danej strefie, która 

dodatkowo będzie miała funkcjonalność nawigowania do najbliższego wolnego miejsca. 

W przypadku, gdy system wdrażany jest w gminach WOF, na terenie których funkcjonuje 

strefa płatnego parkowania, dodatkową funkcjonalnością będzie dokonywanie  

e-płatności z poziomu aplikacji za dokładny czas postoju. W ten sposób nie będzie 

konieczności prognozowania długości postoju i „dorzucania do parkometru”;  

 e-środowisko - zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie 

rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach  

a) jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO, O3, parametry meteorologiczne: prędkość 

wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie 

atmosferyczne [hPa], natężenie i struktura ruchu, średnia prędkość pojazdów oraz  

b) natężenia hałasu wg parametrów: LAeq12, LAeq4, LAeq16, LAeq8. Dane, wskazówki  
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i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania 

desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja 

danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie 

codziennych wyborów przez mieszkańców oraz ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne 

instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka 

aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna. Wartość projektu  

w części dotyczącej gminy Stare Babice – 209 970,00 zł, a wartość dofinansowania – 

167 232,01 zł. 

 w 2019 roku wykorzystano część środków w zadaniu zarządzanie, pozostałe środki 

przeniesiono  na kolejny  rok, w którym będzie kontynuowany projekt i wdrażane 

merytoryczne zadania z komponentu – e turystyka i e- dostępność u Partnerów. 

Wykonano opisy i uzupełnienie listy  atrakcji turystycznych, obiektów  i obszarów   

o znaczeniu kulturowym.   

W 2019 r. przeprowadzono weryfikację opisów obiektów zgłoszonych do  komponentu  

e- turystyka, uzgodniono z Liderem, że włączy on do oznakowania pozostałości po Radiostacji 

Babice, znajdujące się w granicach m. st. Warszawa na terenie Lasu Bemowskiego do 

obiektów  oznakowanych przez Lidera ujętych w  komponencie – e-turystyka.  

 W 2019 r. realizowany był projekt: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych. Na realizację projektu Gmina Stare Babice otrzymała grant  

w wysokości 86 520 zł ze środków europejskich, którego udzieliła Fundacja Promocji 

Gmin Polskich – Operator projektu. Dotacja w 100% pokrywała koszty zaplanowanych 

działań, w tym m.in. organizacji i realizacji szkoleń oraz zakupu 12 laptopów niezbędnych 

do ich przeprowadzenia. W ramach projektu od lipca do grudnia 2019 r. Gmina Stare 

Babice organizowała bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców w wieku 25+, 

którzy chcieli podnieść swoje umiejętności w zakresie korzystania z technologii 

informatycznych. Uczestnicy mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:  1.„Rodzic  

w Internecie”;  2. „Mój biznes w sieci”; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam 

w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik 

w sieci”; 7. „Kultura w sieci". Realizacja poszczególnych modułów szkoleniowych zależała 

od zapotrzebowania uczestników. Uczestnikom szkoleń zapewniony był sprzęt 

komputerowy – laptopy, materiały szkoleniowe oraz catering (przerwy kawowe i obiady). 

Jedna osoba mogła wziąć udział w 1 szkoleniu. Uczestnicy uczyli się samodzielnie 

wyszukiwać w sieci potrzebne informacje, korzystać z e-usług oraz załatwiać sprawy on-

line. Poznawali także media społecznościowe i zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz 

cyfrowe narzędzia ułatwiające np. prowadzenie biznesu w sieci lub realizowanie swoich 

pasji i zainteresowań. Zrealizowanych zostało 14 dwudniowych szkoleń (2 x po 8 godz. 

każde). Największym powodzeniem cieszył się moduł pt. „Moje finanse i transakcje w 

sieci” – 5 szkoleń. Pozostałe  zrealizowane szkolenia to: „Działam w sieciach 
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społecznościowych” – 3, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 3, Rodzic  

w Internecie” – 1, „Mój biznes w sieci” – 1, . „Kultura w sieci” – 1. Szczególne 

zainteresowanie szkoleniami wykazali seniorzy. Łącznie przeszkolono 168 osób, w tym  

78 osób w wieku 65+. Zajęcia były  prowadzone przez doświadczonych instruktorów w 

formie warsztatów. Z dotacji został zakupiony m.in. sprzęt komputerowy – 12 

nowoczesnych laptopów z ekranem dotykowym oraz mobilna szafka do ich transportu  

i ładowania, za ok. 26 tys. zł – który przez kilka miesięcy służył do realizacji szkoleń. Po 

zakończeniu projektu, Wójt Sławomir Sumka przekazał sprzęt Szkole Podstawowej  

w Koczargach Starych. Taki mobilny sprzęt komputerowy będzie znakomitą pomocą dla 

uczniów w procesie edukacji m.in. na lekcjach języków obcych. Zgodnie z warunkami 

umowy grantowej, szkoła, do której trafiły laptopy nie mogła posiadać podobnego 

sprzętu zakupionego wcześniej ze środków UE. 

 W 2019 r. realizowany był projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „e-usługi 

między Wisłą a Kampinosem”. Celem projektu było zwiększenie dostępu obywateli  

i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy 

Gmin: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe. 

Liderem projektu jest Gmina Leoncin. W ramach projektu zakupiono licencje na moduły 

oprogramowania, w którym zaimplementowane będą e-usługi. Jednocześnie zakupione 

moduły zostały połączone z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem, jakie  

w tej chwili znajduje się w urzędach. W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie 

e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie 

uchwał oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych 

przez klientów ( osoby fizyczne oraz przedsiębiorców). Wartość projektu w części 

Partnera - Gminy Stare Babice: 1 157 205,00 zł. Wartość dofinansowania dla Partnera: 

898 884,00 zł.  

W ramach projektu dostarczono i wdrożono infrastrukturę konwergentną, która jest 

kompletnym rozwiązaniem informatycznym i scala w jeden organizm serwer oraz przestrzeń 

dyskową. Całość jest zarządzana w ujednolicony sposób, za pośrednictwem warstwy 

dedykowanego oprogramowania do wirtualizacji. Obejmuje ono sprzęt stanowiący zasoby,  

2 jednostki obliczeniowe (wydajne procesory, duże zasoby RAM), repozytorium plików 

(wydajna macierz dyskowa), dedykowanie oprogramowanie do wirtualizacji VMware. 

Rozwiązanie to pozwoliło na łatwiejsze zarządzanie systemami. Dzięki wdrożeniu powyższej 

infrastruktury wirtualizacji zapewniono bezpieczeństwo systemów w Urzędzie Gminy Stare 

Babice oraz wyeliminowano sprawiające problemy komputery fizyczne, na których było 

umieszczone oprogramowanie. Dostarczono również system do backupu obejmujący 

oprogramowanie do kopii zapasowych oraz deduplikator. 

W ramach projektu została również uruchomiona nowa strona internetowa oraz BIP urzędu. 

System e-usług w gminie Stare Babice jest wdrażany wieloetapowo. W ramach wdrożenia 

pierwszego stopnia systemu e-usług, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na 

stronie internetowej urzędu gminy Stare Babice dostępne są do pobrania formularze  

i wnioski do samodzielnego wypełnienia i złożenia w urzędzie.  
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System e-usług to także e-zakładki na stronie urzędu gminy: 

 e-tablica, w której każdy mieszkaniec może samodzielnie dodać ogłoszenie w wybranej 

przez siebie kategorii; 

 e-przedsiębiorca, skupiająca gminnych przedsiębiorców, którzy sami wprowadzają swoje 

dane kontaktowe i opis działalności; 

 e-interwencje - zakładka przeznaczona do zgłaszania przez mieszkańców awarii 

zauważonych w miejscowościach gminy, takich jak np. dziura w jezdni, niedziałająca 

latarnia, przewrócona ławka. Obywatel dodaje krótki opis zdarzenia, oznacza miejsce,  

w którym zauważył problem oraz może dodać zdjęcie zdarzenia, a zgłoszenie zostaje 

automatycznie przekazane do referatu urzędu gminy odpowiedzialnego za naprawę 

usterki. 

Ponadto wdrożono oprogramowanie serwerowe oraz dziedzinowe dotyczące opłat lokalnych  

i koncesji alkoholowych, których implementacja pozwoli na dalszą integrację systemów 

urzędu z e-usługami. 

Środki na ochronę środowiska 

 Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice  

– część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś 

priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W wyniku realizacji 

przedsięwzięcia będącego III etapem uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej  

w Gminie Stare Babice zostanie wybudowanych 20,13 km sieci kanalizacyjnej dla 1517 

mieszkańców oraz 7,5 km sieci wodociągowej dla 313 mieszkańców. Zakres inwestycji 

objętych dofinansowaniem zawiera następujące rodzaje działań inwestycyjnych: 

 rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej; 

 odprowadzenia ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do 

Oczyszczalni; 

 rozbudowy sieci wodociągowych; 

 modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Babicach; 

 wykonanie instalacji i wdrożenie poszczególnych systemów w Zintegrowany System 

Informatyczny tak aby informacje z każdego poszczególnego modułu były dostępne 

dla pozostałych zwiększając efektywność pracy. Integracja w poniżej przedstawionych 

aspektach pozwala na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz 

pozostałymi składnikami przedsiębiorstwa:  

 wykonanie monitoringu sieci wodociągowej; 

 wykonanie instalacji do zdalnego odczytu danych z urządzeń wodomierzowych 

klientów Spółki; 

 wykonanie systemu GIS; 

 wykonanie systemu finansowo – księgowego; 

 wykonanie e-BOK (elektroniczne biuro obsługi klienta). 
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 rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegającą na zwiększeniu 

wydajności o 50%. Planowana rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmować będzie:  

 zwiększenie wydajności o 50% poprzez montaż filtrów w hali technologicznej; 

 budowę nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m3 wody. 

Wartość  projektu ogółem: 53 585 806,89 zł Wydatki kwalifikowane: 30 468 658,29 zł 

Wartość dofinansowania: 25 898 359,54 zł.  

Środki na edukację 

Niemal w każdej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Stare Babice, w 2019 r. realizowane były programy finansowane z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy  

o finansach publicznych.  

 31 sierpnia 2019 r. zakończyła się realizacja projektu „Szkoła bliżej nauki”, którego 

Liderem  było  Centrum Nauki Kopernik, a Partnerami  7 samorządów z Mazowsza.   

W działaniach projektu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

i informatyki Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.  W ramach projektu 

doposażone zostały pracownie przedmiotowe w sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne. 

Zakupiono m.in. mikroskopy i preparaty biologiczne, sprzęt i pomoce do prowadzenia 

obserwacji przyrodniczych w terenie, do wykonywania doświadczeń fizycznych, sprzęt  

i szkło laboratoryjne oraz odczynniki do pracowni chemicznej, globusy, atlasy, mapy, 

okazy geologiczne do pracowni geograficznej, a także różnego rodzaju modele, zestawy 

edukacyjne i albumy przydatne w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych.  

W projekcie uczniowie pracowali metodą eksperymentu, współpracowali z naukowcami, 

uczestniczyli w warsztatach w wystawach w Centrum Nauki Kopernik. Ponadto Centrum 

Nauki Kopernik przekazało szkole 10 interdyscyplinarnych zestawów edukacyjnych 

„WODA” i zestawy informatyczne MICRO:BIT, które posłużyły do nauki programowania.  

W 2019 roku rozpoczęła się także realizacja dwóch kolejnych projektów wspierających 

edukację. 

 Pierwszy z nich, to projekt pn.: „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice  

– wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, realizowany  

w Przedszkolu w Starych Babicach oraz w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego. W ramach 

projektu zakupiono dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz 

przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych, podnoszące ich umiejętności 

i  kompetencje do pracy z dziećmi. Od września 2019 r. w obu placówkach prowadzono 

zajęcia dodatkowe (grupowe i indywidualne) dla dzieci, w tym dla dzieci 

z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem nowego sprzętu. Projekt kontynuowany 

będzie do 30 września 2020 roku (termin wydłużony na podstawie spec. ustawy). 

 W drugim projekcie pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”, który rozpoczął 

się 01.09.2019 r., uczestniczą: Szkoła Podstawowa w Starych Babicach i Szkoła 

Podstawowa w ZSP w Borzęcinie Dużym. W ramach projektu prowadzone były zajęcia 

dodatkowe dla uczniów, zrealizowano wycieczki edukacyjne dla uczniów oraz 

zapewniono transport na wycieczki i na zajęcia. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 
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część zadań projektu (m.in. warsztaty dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy na 

zajęcia, pokazy naukowe, współzarządzanie projektem) realizował Partner – Firma Mały 

Inżynier. 

Projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Projekty ekologiczne 

 Gmina była Partnerem (Lider - m. st. Warszawa) w projekcie „Kompleksowa ochrona 

bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”.  Celem 

projektu było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie województwa 

mazowieckiego poprzez działania podejmowane przez jednostki m.st. Warszawy  

w partnerstwie z gminą Stare Babice. Projekt był dofinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona 

bioróżnorodności. W ramach projektu, w rezerwacie: Łosiowe Błota zostały wsparte 

naturalne siedliska przyrodnicze poprzez wykaszanie, odkrzaczanie i usuwanie gatunków 

obcych. Skorzystają na tym m.in. torfowiska niskie, świetlista dąbrowa i wiele innych 

gatunków roślin. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania ze strony ruchu 

turystycznego oraz promocji form ochrony przyrody w ramach projektu zrealizowano 

także budowę drewnianej kładki w Rezerwacie Łosiowe Błota oraz zainstalowano tablice 

informacyjno-edukacyjne na terenie rezerwatów: Kalinowa Łąka i Łosiowe Błota. 

Dopełnieniem ww. działań były różne formy edukacji ekologicznej, których celem było 

zwiększenie wiedzy mieszkańców nt. proekologicznych i prośrodowiskowych inicjatyw 

m.st. Warszawy i gm. Stare Babice. W tym m.in. starobabiccy uczniowie i seniorzy 

uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych.  

Środki na zaspokajanie potrzeb sołectw 

 W lipcu 2019 r. Gmina Stare Babice zawarła umowy na dotacje w ramach programu 

„MIAS MAZOWSZE 2019”.   „Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” jest inicjatywą 

mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez 

udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia 

finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z 

terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o 

charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne 

dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego 

przez Zebranie Wiejskie i Radę Sołecką. 

Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących 

m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, 

efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań 

wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia 

tożsamości regionalnej i narodowej. W ramach tego programu dofinansowano realizację 4 

zadań z Funduszu sołeckiego:  



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 
 

 

59 
 

 Budowa placu zabaw w Latchorzewie;  

 Powiększenie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Bliznem Jasińskiego; 

 Modernizacja placu zabaw przy pl. Kwirynowskim w Kwirynowie; 

 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych. 

Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wyniosło 10.000,00 zł, łącznie 40.000,00 zł. 

 

 
Podpisanie umów na dofinansowanie w ramach programu „MIAS 2019” 

 

 Ponadto w 2019 r. zostały zrealizowane dwa projekty, dotyczące poprawy bezpieczeństwa 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej:  

 „Doposażenie OSP Stare Babice w sprzęt ochrony osobistej strażaków poprzez zakup 

nowych specjalistycznych ubrań bojowych typu NOMEX”;  

 „Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków w postaci nowych specjalistycznych 

ubrań bojowych typu NOMEX dla OSP Borzęcin Duży”. 

Gmina Stare Babice przygotowała wnioski o dofinansowanie tych projektów.  

3.2. WNIOSKI O DOFINANASOWANIE PROJEKTÓW W KOLEJNYCH LATACH 

 W 2019 r., z myślą o pozyskaniu środków na zadania, które będą realizowane  

w przyszłych latach, Gmina przygotowała i złożyła 8 wniosków na dofinansowanie 

kolejnych projektów, z których:  

 jeden projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie (targowisko). 

Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 maja 2020 r.,  

 dwa projekty są na liście rezerwowej,  

 a pozostałych 5 projektów znajduje się obecnie na etapie oceny.  
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Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela. 
 

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2019 ROKU  I ETAP  OCENY  

 

Lp. 

 

Nazwa programu 

 

Nazwa planowanego 

przedsięwzięcia 

 

Wartość 

projektu w zł 

Wartość 

dofinansowania/% 

dofinansowania 

UE/Budżet 

Państwa 

 

Etap oceny 

1. RPO WM 10.1.2 IX 

2019 nabór ZIT 

„Kreatywna szkoła – rozwój 

kompetencji uczniów w 

Gminie Stare Babice” 

do 430 000,00 344000/64500 

80% UE 15% BP 

projekt oceniony 

pozytywnie, 

znajduje się na 

liście rezerwowej 

2.  PROW WM 2014-

2020  

Budowa całorocznego 

targowiska gminnego „Mój 

rynek” w Starych Babicach 

1 999 744,82 1 000 000,00 

63,63% 

została 

podpisana umowa 

3. Program 

Operacyjny 

„Infrastruktura i 

Środowisko 2014-

2020” Priorytet II 

Ochrona 

środowiska w tym 

adaptacja do 

zmian klimatu. 

Działanie 2.2. 

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi 

Gminny Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów 

Komunalnych 

1 577 632,83/ 

1 187 599,43 

1 325 322,55 

85%/85% 

projekt oceniony 

pozytywnie, 

znajduje się na 

liście rezerwowej 

4. MIAS 2020 Doświetlenie przejścia dla 

pieszych na ul. Warszawskiej 

przy skrzyżowaniu z ul. 

Szkolną 

20 000,00 10 000,00 w ocenie formalnej 

5. MIAS 2020 Doposażenie istniejącego 

placu zabaw oraz boiska w 

miejscowości Mariew” 

32 612,00 10 000,00 w ocenie formalnej 

6. MIAS 2020 Uspokojenie ruchu 

drogowego na ul. Koczarskiej 

poprzez wykonanie progów 

zwalniających oraz 

towarzyszącego oznakowania 

drogowego 

20 000,00 10 000,00 w ocenie formalnej 

7. MIAS 2020 Zakup kontenera 

magazynowego wraz z 

transportem i montażem na 

Terenie Rekreacyjnym przy ul. 

Sielskiej w Wojcieszynie 

45 000,00 10 000,00 w ocenie formalnej 

8. MIAS 2020 Zakup i montaż ulicznego 

sygnalizatora świetlnego 

32 000,00 10 000,00 w ocenie formalnej 

OGÓŁEM 4 156 989,65/ 

3 766 956,25 

2 783 822,55  
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IV. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA GMINY  

 

Obecne władze gminy przykładają dużą wagę do aktywnej komunikacji  

z mieszkańcami.  Optymalna komunikacja z mieszkańcami w gminie edukuje i angażuje 

mieszkańców gminy do działań na rzecz wspólnoty samorządowej.  

W celu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice dotyczącej promocji Gminy Stare 

Babice w bliższym i dalszym otoczeniu (na arenie regionalnej i krajowej) w 2019 r. 

realizowano działania, mające na celu uspójnienie i koordynację przekazu informacji oraz 

działań promocyjnych przez podmioty, które pełnią istotną rolę w budowaniu wizerunku 

gminy Stare Babice. 

4.1.DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

W urzędzie gminy powołany został Referat Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny 

za kontakty z mieszkańcami. Urząd gminy kładzie wielki nacisk na szybkość, 

rzetelność i transparentność w procesie komunikacji z mieszkańcami. Głównym 

celem działań informacyjnych jest maksymalizacja usprawnienia kontaktu  

z obywatelami oraz realizowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

zwiększanie zaangażowania mieszkańców w życie gminy i procesy powstawania 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Informacje do mieszkańców publikowane są na nowoczesnej, responsywnej stronie 

internetowej, przystosowanej do wyświetlania na smartfonach. Serwis www.stare-

babice.pl jest, oprócz Biuletynu Informacji Publicznej, podstawową formą komunikacji na linii 

klient-urząd, dostarcza wiedzy na temat realizowanych zadań, projektów, działań 

podejmowanych przez lokalne władze samorządowe, wydarzeń kulturalnych i informacji 

gospodarczych. Na stronie znajdują się również publikacje do pobrania czy działy 

umożliwiające dotarcie do wybranych rodzajów informacji.  Systematycznie rozwijane są 

publikowane informacje poświęcone jednostkom podległym gminie oraz licznym 

organizacjom pozarządowym, atrakcjom turystycznym. Obsługę serwisu internetowego 

Gminy Stare Babice prowadzi Referat Komunikacji Społecznej we współpracy z innymi 

komórkami Urzędu, jednostkami gminy, podmiotami zewnętrznymi. Prowadzi on szeroko 

zakrojoną współpracę z ww. podmiotami w zakresie pozyskiwania i przetwarzania, czy 

przygotowania nowych informacji.  

Również wszystkie gminne jednostki posiadają własne strony internetowe, gdzie 

zamieszczają aktualne informacje dotyczące ich działalności.  

Dodatkowym kanałem informacyjnym wykorzystywanym do komunikacji jest profil na 

portalu społecznościowym FB (www.facebook.com/GminaStareBabice); profil na Instagramie 

(urzad_gminy_stare_babice). Pozwala to na bezpośrednią komunikację z mieszkańcami.  

Strona Urzędu Gminy  na Facebooku na koniec 2019 r. miała ponad 4000 

obserwujących i ponadt 4000 polubienia. Profil Urząd Gminy Stare Babice jest także 

członkiem lokalnych grup skupiających mieszkańców. Regularnie odpowiada na 

http://www.stare-babice.pl/
http://www.stare-babice.pl/
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pytania i rozwiewa wątpliwości mieszkańcow, zadawane nie tylko w wiadomości 

prywatnej na Messengerze, ale również w grupach społecznościowych.  

Najnowsze wiadomości z życia gminy przekazywane są także za pomocą newslettera, 

rozsyłanego cotygodniowo via e-mail do około 2000 odbiorców.   

Co tydzień Serwis Informacyjny rozwieszany jest na 33 tablicach sołeckich na terenie gminy. 

Gazeta Babicka – bezpłatny miesięcznik z życia gminy, 

wydawany w nakładzie 6000 egzemplarzy. Urząd gminy i Dom 

Kultury w trosce o środowisko naturalne publikują 

elektroniczne wydania Gazety Babickiej na stronie internetowej 

urzędu gminy, w specjalnie do tego celu przygotowanej 

zakładce. Dodatkowo, informacja o publikacji nowego 

egzemplarza gazety jest publikowana na portalach 

społecznościowych. Szacuje się, że Gazeta Babicka dociera do 

ponad 15000 czytelników z terenu gminy.  

W 2019 r. współpracowano ze środkami masowego 

przekazu (prasa, radio, telewizja, portale internetowe). W 

minionym roku wyemitowanych zostało 6 audycji w ramach 

programu samorządowego w Radiu Niepokalanów oraz audycja 

w Radio Wnet, przedstawiające aktualne problemy i 

zagadnienia oraz wydarzenia dotyczące Gminy Stare Babice. 

Informacje publikowane były w formie artykułów na stronie internetowej gminy,  

w formie komunikatów na portalu społecznościowym Facebook. Udzielano odpowiedzi  

na zapytania kierowane do Urzędu Gminy za pomocą mediów społecznościowych, 

redagowano dodatki informacyjne do prasy. Relacje z organizowanych wydarzeń pojawiały 

się dodatkowo m.in.: na portalach społecznościowych gminy i jednostek.  

Urząd Gminy aktywnie korzysta z konta na kanale Youtube. Transparentność działań 

Gminy Stare Babice jest istotna dla obecnych władz gminy.  W związku z tym na 

portalu Youtube transmituje się obrady komisji wspólnych Rady Gminy, a także 

posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

4.2. KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI  

 

Władze gminy przykładają również dużą wagę do bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, 

w tym mieszkańcami sołectw. W 2019 r. Wójt i Zastępca Wójta na bieżąco spotykali się  

z mieszkańcami, a ponadto m.in.:  

 w styczniu 2019 r. odbyła się narada sołtysów, na które zaproszono sołtysów wszystkich 

sołectw. Tematem narady było m.in. przedstawienie informacji o przygotowaniu do 

realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego,   

 z inicjatywy Wójta gminy w okresie od lutego do czerwca 2019 r. odbyły się zebrania 

wiejskie, podczas których Wójt oraz Zastępca Wójta spotkali  się z mieszkańcami 

wszystkich sołectw.  W zebraniach uczestniczyli także sołtysi oraz radni gminy z danego 
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okręgu i gminni urzędnicy. Na zebraniach poruszane były sprawy bieżące sołectw,  

a także dyskutowano o problemach, z jakimi na co dzień mają do czynienia mieszkańcy. 

Na większości zebrań obecni byli policjanci (dzielnicowi) z babickiej Komendy Powiatowej 

Policji, którzy przestrzegali obywateli przed zagrożeniami, m. in. o tzw. „metodzie na 

wnuczka”, informowali o aplikacjach bezpieczeństwa (Moja Komenda, Krajowa Mapa 

Zagrożeń) oraz komunikowali o możliwości kontaktu z dzielnicowymi, 

 
 Wójt Gminy lub Zastępca Wójta uczestniczyli także we wszystkich zebraniach wiejskich 

dotyczących wyboru sołtysów i rad sołeckich,  

 w lutym 2019 r. Wójt gminy spotkał się z Gminną Radą Seniorów, tematem było 

omówienie planu pracy Rady Seniorów na 2019 r., 

 z inicjatywy Wójta odbyło się spotkanie ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami  

z gminy Stare Babice, pn. "Niepełnosprawność bez barier w gminie Stare Babice”,  

w którym wziął udział. (Szerzej opisano to w rozdziale Polityka Społeczna). 

W celu umożliwienia mieszkańcom czynnego udziału w wypracowaniu najkorzystniejszych 

stanowisk w wielu newralgicznych sprawach, uznając, że warto wspierać się potencjałem 

mieszkańców, ich spojrzeniem i pomysłami, Wójt Gminy Stare Babice na początku marca 

2019  roku powołał trzy zespoły doradcze:    

 Zespół ds. gospodarki odpadami w gminie Stare Babice;  

 Zespół ds. poprawy transportu publicznego w gminie Stare Babice;  
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 Zespół ds. opracowania koncepcji budowy Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka 

Babice.  

Trzon zespołów stanowią mieszkańcy gminy. Główną przesłanką do powołania takich grup 

doradczych była poprawa komunikacji na linii urząd – mieszkańcy i uwzględnienie ich 

stanowiska oraz uwag. Zespoły mają na celu wspieranie i inicjowanie działań  

w wyznaczonych obszarach oraz posiadające głos doradczy w bieżących problemach 

dotykających mieszkańców gminy.  

Celem każdego z zespołów doradczych jest wspieranie, inicjowanie działań oraz głos doradczy 

w bieżących problemach dotykających mieszkańców gminy. W skład zespołów wchodzą: Wójt 

gminy wraz z Zastępcą Wójta, wskazani pracownicy urzędu oraz społeczni 

moderatorzy/liderzy.  

Zespół doradczy ds. gospodarki odpadami w gminie Stare Babice pracował nad 

uszczelnieniem systemu gospodarki odpadami m.in. GPSZOK-u, wprowadzeniem do systemu 

większej (faktycznej) ilości płatników oraz przygotowaniem do przetargu.  

Zadaniem Zespołu ds. opracowania koncepcji budowy Centrum Nauki Radiostacja 

Transatlantycka w gminie Stare Babice jest opracowanie założeń koncepcyjnych do projektu 

architektonicznego budowy Centrum wraz z zagospodarowaniem terenu, weryfikacja 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel oraz przedstawienie na sesji Rady 

Gminy Stare Babice wypracowanej koncepcji budowy Centrum. Jego celem było ustalenie 

lokalizacji obiektu, wypracowanie formuły działania Centrum Nauki, określenie jego formy 

prawnej oraz podjęcie działań w celu ustalenia formy własności obiektu. Przygotowany został 

także projekt porozumienia intencyjnego pomiędzy Gminą Stare Babice a Zarządem Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawa w sprawie współdziałania na rzecz utworzenia Centrum Nauki 

Radio-stacja Transatlantycka w Gminie Stare Babice.  

Zespół ds. poprawy transportu publicznego w gminie Stare Babice w pierwszej kolejności 

podsumował stan komunikacji publicznej w gminie Stare Babice. Omówione zostały 

problemy komunikacyjne mieszkańców, konieczność poprawy tras oraz możliwe ułatwienia, 

które można zrealizować najszybciej. Były one wysyłane do weryfikacji i analizowane pod 

kątem kosztów i możliwości ich realizacji. Uruchomiono skrzynkę kontaktową dla 

mieszkańców komunikacja@stare-babice.waw.pl i zebrano postulaty mieszkańców (przyszło 

około 30 maili). 

 

4.3. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące: 

 Programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok  

- konsultacje odbyły się w terminie 19 września - 3 października 2019 r., 

 zmiany statutów jednostek pomocniczych (sołectw). Konsultacje zostały przeprowadzone 

w terminie od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia 17 września 2019 r. 
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4.4. PUBLIKACJE I OPRACOWANIA 

W minionym roku opracowano lub wydano specjalne i okolicznościowe publikacje: 

 folder „Ocalmy od zapomnienia. Topolin/Umiastów 13 IX 1939”,  

w którym opisano kulisy wojennej tragedii, zbrodni dokonanej na ludności cywilnej, a 

także historię powstania pomnika w Umiastowie. W dniu  

13 września 1939 r. Niemcy rozstrzelali ponad 20 osób w Umiastowie i Topolinie – dwóch 

wsiach położonych obecnie  

w dwóch sąsiednich gminach. Wśród 

zamordowanych byli mężczyźni  

z Umiastowa i Topolina, a także grupa 

osób – uciekinierów z Ożarowa 

Mazowieckiego i Ołtarzewa, w których 

wówczas toczyła się bitwa. Dziesięć lat 

temu w Umiastowie stanął pomnik 

poświęcony Ofiarom tej zbrodni. Od 

tamtej pory, co roku, społeczności  

i władze samorządowe gmin Stare Babice 

i Ożarów Mazowiecki spotykają się przy 

pomniku, aby oddać cześć 

pomordowanym i kultywować ich 

pamięć. Folder jest dostępny w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej 

gminy pod adresem: https://stare-

babice.pl/folder-ocalmy-od-zapomnienia-

topolin-umiastow-13-09-1939/ 

 wznowiono nakład książki „Stare Babice na przestrzeni wieków” (trzecie wydanie  

w nakładzie 300 egzemplarzy). Jest to praca zbiorowa miłośników  

i znawców regionu. Autorzy przybliżają 

historię terenów obecnej Gminy Stare 

Babice i okolic, począwszy od 

pradziejów poprzez średniowiecze, 

okres zaborów, aż do czasów II 

Rzeczypospolitej. Warto przeczytać tę 

publikację, bo jak napisał we wstępie 

do jej trzeciego wydania Wójt Gminy 

Sławomir Sumka: „Warto znać historię 

miejsca, w którym się żyje. Warto żyć 

w miejscu tak bogatym w historię”. 

Wydanie to jest dostępne w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej 

gminy pod adresem: https://stare-

https://stare-babice.pl/folder-ocalmy-od-zapomnienia-topolin-umiastow-13-09-1939/
https://stare-babice.pl/folder-ocalmy-od-zapomnienia-topolin-umiastow-13-09-1939/
https://stare-babice.pl/folder-ocalmy-od-zapomnienia-topolin-umiastow-13-09-1939/
https://stare-babice.pl/monografia-babic/
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babice.pl/monografia-babic/, 

 jubileuszowy folder pt. „70 lat Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice”. Publikacja 

została sfinansowana przez Urząd Gminy Stare Babice. Folder dostępny jest w bibliotece 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pod adresem: https://biblioteka-

starebabice.pl/aktualnosci/folder-jubileuszowy/. 

 folder Przewodnik po planowaniu przestrzennym napisany przez pracowników 

Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice,  

 Bilans Otwarcia Kadencji 2018-2023 Gminy Stare Babice, dostępny na https://stare-

babice.pl/bilans-otwarcia-kadencji/. 

 

4.5. DZIAŁANIA PROMOCYJNE I WIZERUNKOWE 

 

Proces promocji gminy jest zespołem środków i instrumentów, za pomocą których Urząd 

Gminy Stare Babice i gminne jednostki: 

 kreują na zewnątrz (w województwie, kraju czy za granicą) pozytywny wizerunek gminy, 

 oferują swoje zasoby rzeczowe, finansowe czy logistyczne potencjalnym użytkownikom, np. 

mieszkańcom czy zainteresowanym inwestorom, dążąc do zwiększenia dochodów gminy, 

powstania nowych miejsc pracy, wzrostu lokalnego popytu oraz dochodów 

mieszkańców, 

 jednoczą mieszkańców, organizując spotkania integracyjne. 

W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono działania zmierzające do utrwalenia 

wizerunku gminy Stare Babice, jako miejsca atrakcyjnego do życia dla osób 

zainteresowanych bliskością terenów zielonych, aglomeracji miejskiej, dobrze zarządzanej 

Gminy z różnorodnymi wydarzeniami.  

Akcje informacyjne i społeczne: 

 7.09.2019 r. Gmina Stare Babice wzięła udział w „Pikniku Europejskim”, na którym 

Warszawa i gminy podwarszawskie zaprezentowały najważniejsze zmiany, jakie dokonały 

się i dokonują na ich terenie dzięki realizacji unijnych projektów. Była to szansa do 

pokazania nowoczesnych inwestycji, podzielenia się doświadczeniami z realizacji 

ciekawych projektów na rzecz rozwoju aktywności społecznej, turystyki, edukacji, 

zachowania dziedzictwa kulturowego i wszelkich innych, które służą mieszkańcom 

aglomeracji. 

 przeprowadzono kampanię informacyjno/społeczną - Gazeta Wojenna sposobem na 

przybliżenie historii Gminy Stare Babice. Celem kampanii było przybliżenie mieszkańcom 

gminy w sposób oryginalny (w formie gazety), budzący zainteresowanie, informacji  

o wydarzeniach, które odbywały się na terenie gminy oraz w jej okolicach w okresie  

II wojny światowej. Ziemie te, zwane dawniej gminą Blizne, były niezwykle doświadczone 

walkami w wojnie obronnej 1939 r. Okolicznościowa Gazeta Wojenna została wydana  

z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Gazeta Wojenna pozwalała poznać 

okruchy wydarzeń z 1939 r., utrwalone w dokumentach i wspomnieniach mieszkańców 

naszej gminy. Umożliwiała swoistą teleportację do dnia, w którym wybuchła II Wojna 

https://biblioteka-starebabice.pl/aktualnosci/folder-jubileuszowy/
https://biblioteka-starebabice.pl/aktualnosci/folder-jubileuszowy/
https://stare-babice.pl/bilans-otwarcia-kadencji/
https://stare-babice.pl/bilans-otwarcia-kadencji/
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Światowa. Pozwalała odzwierciedlić uczucia, lęki i myśli ówczesnych obywateli. Relacje 

osadzone zostały w historycznych realiach. W Gazecie Wojennej umieszczono artykuły 

prasowe z 1 września 1939 r. z gazet „Dobry Wieczór! Kurier Czerwony” i „Kurier 

Warszawski”. Artykuły oddają grozę tamtych czasów, a jednocześnie nadzieję na rychłe 

zwycięstwo. Szata graficzna Gazety oraz papier, na którym została wydrukowana są 

analogiczne do czasów, które opisano w Gazecie. 

Gazeta była dystrybuowana w sposób niezwykły. W niedzielę, 1 września 2019 roku,  

w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, w okolicach kościołów Gazetę rozdawali 

harcerze ubrani w mundury harcerskie. Widok był niezwykle wzruszający i spotkał się  

z bardzo pozytywnym odbiorem społeczeństwa.  

 

 

 

Inne akcje promocyjne: 

 przeprowadzono kampanie informujące poprzez reklamę zewnętrzną  

o zbliżających się wydarzeniach na terenie gminy, 

 wykonano lub konsultowano projekty materiałów drukowanych z użyciem herbu 

Gminy Stare Babice lub logotypów akcji (plakatów, ulotek, wydruków 

okolicznościowych, dyplomów, tablic informacyjnych, banerów, itp.), 

 zakupiono elementy zewnętrznego systemu wystawienniczego w celu 

podkreślenia związku realizowanych zadań z ich finansowaniem z budżetu gminy:  

namiot promocyjny, flagi, banery, roll-upᶦy, 
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 przygotowano materiały promocyjne gminy np.: torby, notesy, kalendarze, smycze, 

długopisy, maskotki itp., które przekazywano na organizację wydarzeń, spotkań  

o istotnym znaczeniu dla procesu promocji gminy Stare Babice. 

Powyższe działania promocyjne kierowane były przede wszystkim do 

mieszkańców gminy oraz mieszkańców gmin sąsiednich. 

Promocja Gminy Stare Babice odbywała się także w formie artykułów zamieszczanych  

w prasie o znaczeniu wojewódzkim i krajowym, m.in. w lipcu 2019 r. w Informatorze Stolicy 

opublikowany został artykuł pod tytułem „Nowoczesna gmina na tle wielkiej aglomeracji”. 

Informacje o znaczeniu strategicznym lub znaczących wydarzeniach w gminie Stare Babice 

umieszczane były także w Serwisie Samorządowym Państwowej Agencji Prasowej, np. relacja 

z wizyty delegacji przedstawicieli administracji i organizacji społecznych małych miast i wsi z 

obwodu Samarskiego (Rosja) w Gminie Stare Babice. 

 

4.6. PROMOCJA GMINY NA ARENIE MIEDZYNARODOWEJ  

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka aktywnie promował Gminę poza granicami kraju, 

w tym m.in.: 

 w Czechach uczestniczył w spotkaniu miejscowości, które noszą nazwę „Babice”,  

 na początku lipca wraz z delegacją pasjonatów brał udział w obchodach  

15 rocznicy wpisania radiostacji Varberg na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Radiostacja w Grimeton w Szwecji to bliźniaczy, aczkolwiek mniejszy ośrodek niż babicka 

Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna, zniszczona podczas wojny. (szerzej o tej 

wizycie napisano w rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 

Doskonałą promocją na arenie międzynarodowej były wizyty delegacji zagranicznych  

w naszej gminie:  

 3 czerwca 2019 r. gminę Stare Babice odwiedzili przedstawiciele samorządów   

z Ukrainy. Wizytę studyjną organizowała Fundacja Liderzy Przemian w ramach Programu 

Study Tours to Poland. Goście zwiedzili Urząd Gminy przy ulicy Rynek 21, babicki park  

i  będący wówczas w budowie parking Parkuj i Jedź.  Wysłuchali prezentacji nt.  

zrównoważonego rozwoju gminy.  Goście szczególnie interesowali się zasadami 

współpracy z innymi samorządami,  jakie korzyści niesie współpraca partnerska  

w ramach Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”  i współpraca 

metropolitalna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Goście zwiedzili kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy  

w Zielonkach – Parceli. Kolejne punkty programu obejmowały prezentację rezultatów 

projektów z pozyskanym dofinansowaniem zewnętrznym: plac zabaw na Placu Chopina, 

Strefę Rekreacji zrealizowaną z funduszy norweskich w Borzęcinie Dużym. Goście 

zwiedzili także inwestycje zapewniające zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór 

ścieków w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko-Babice. Wójtowie  

i burmistrzowie z Ukrainy  niejednokrotnie stoją przed zadaniem budowy takich 

obiektów w swoich gminach, dlatego szczegółowo interesowali się stosowaną 
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technologią, kosztami budowy i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie 

Małym i Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach. 

 27 czerwca 2019 roku po raz pierwszy w naszej Gminie gościliśmy przedstawicieli 

administracji i organizacji społecznych małych miast i wsi z obwodu Samarskiego 

(Rosja). Celem tygodniowego pobytu w Polsce było  poznanie polskich doświadczeń  

w „Dialogu Władza – Społeczeństwo”.  

 

 
 

W Gminie Stare Babice goście byli obserwatorami współpracy administracji lokalnej  

z mieszkańcami. Wizytę studyjną organizowała Fundacja Liderzy Przemian w ramach 

Programu Study Tours to Poland. Goście zwiedzili Urząd Gminy, babicki park i Klub 

Mieszkańca przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Wysłuchali tam prezentacji, 

której tematem przewodnim była współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 

przedstawicielami lokalnych społeczności. Krótką prezentację ze swojej działalności 

lokalnej zaprezentowały również przedstawicielki organizacji pozarządowych, 

działających w naszej gminie. Goście odwiedzili także Ośrodek Rehabilitacyjno  

– Terapeutyczny dla Dzieci, prowadzony   przez Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego.  

Ze strony lokalnej społeczności o swoich doświadczeniach w pracy społecznej, 

opowiedzieli: Prezes Gminnej Rady Seniorów, Sołtys wsi Borzęcin Mały oraz 

przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich działającego w Wojcieszynie. Goście zwiedzili 

również kompleks kulturalno-oświatowo-sportowy w Zielonkach–Parceli. O jego 

potencjale i prowadzonych zajęciach oraz o formach współpracy Domu Kultury  

z mieszkańcami, środowiskiem artystów i z organizacjami pozarządowymi opowiedział 

Dyrektor Domu Kultury.  Inwestycja wywarła olbrzymie wrażenie na naszych gościach zza 

wschodniej granicy. 
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 Ponadto, w 2019 r. Gminę Stare Babice odwiedziła delegacja z Japonii reprezentująca 

„Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Przemysłowego Chubu” zajmującego się 

upamiętnianiem działalności Radiostacji Yosami. (Szerzej o tej wizycie napisano  

w rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).  
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V. O SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ   

W myśl z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych 

Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności wspieranie  

i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 

jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. 

Natomiast zgodnie z art. 5b tej ustawy, gmina podejmuje działania na rzecz wspierania  

i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród 

młodzieży.  

Pierwszy artykuł ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że: „Mieszkańcy gminy tworzą  

z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez 

to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.” Najprościej mówiąc, 

gmina to określone terytorium i zamieszkujący je mieszkańcy. Dla wielu mieszkańców 

„gmina” to nadal urząd gminy, z wójtem i gminnymi urzędnikami, od których oczekuje się 

rozwiązywania zróżnicowanych problemów mieszkańców.   

Gmina Stare Babice realizuje swoje zadania w obowiązujących ramach prawnych, w celu 

zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców. Jednak nawet najlepiej zorganizowany 

samorząd nie jest w stanie w pełni realizować swoich zadań bez zaangażowania 

mieszkańców. 

Bowiem samorządność to nie administracja, wspólnota mieszkańców i podział terytorialny.  

To jedna z podstawowych zasad życia społecznego, przejawiająca się na zaangażowaniem 

obywatelskim. Samorząd dostarcza mieszkańcom narzędzi, dzięki którym mogą aktywnie 

uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Ale dopiero podjęcie wspólnego działania przez 

mieszkańców daje największe szanse na wprowadzenie pozytywnych pomysłów do realizacji. 

To właśnie dzięki codziennemu zaangażowaniu w życie społeczności lokalnej, wzajemnej 

pomocy i trosce o najbliższe otoczenie, poprawia się jakość życia wszystkich mieszkańców 

gminy. Dlatego Wójt Gminy przykłada ogromną wagę do rozpowszechniania idei 

samorządności oraz do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.  Jedną z form 

propagowania idei samorządności był cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną  

Kształtujemy nowe pokolenia samorządowców.  

Pierwsze z takich spotkań odbyło się 4 kwietnia 2019 r., w Zespole Szkolno Przedszkolnych  

w Borzęcinie Dużym - Wójt spotkał się z uczniami klas I – III oraz Samorządami Uczniowskimi 

klas IV – VII. Spotkaniem tym rozpoczął serię spotkań z uczniami szkół. Ich celem było 

przybliżenie młodemu pokoleniu idei samorządów; pokazanie, że to, co zaczyna się na 

poziomie samorządu szkolnego, jest kontynuowane w strukturach gminnych. 
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5.1. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY STARE BABICE 

Wymiernym efektem spotkań Wójta z dziećmi i młodzieżą było powołanie, we wrześniu 2019 
roku Młodzieżowej Rady Gminy1.  Inicjatorami jej powołania byli najmłodsi mieszkańcy 
gminy - z wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy wystąpiły dzieci i młodzież  
z terenu gminy Stare Babice.  

Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i zasady jej działania określa 

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, który jest integralną częścią uchwały  

w sprawie jej powołania.  

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice na I kadencję w latach 2020-2021 odbyły 

się w dniu 3 grudnia 2019 r., na podstawie Zarządzenia Nr 208/2019 Wójta Gminy Stare 

Babice z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare 

Babice na I kadencję w latach 2020-2021.    

                                                           
1
 Młodzieżowa Rada Gminy została powołana Uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia  

26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu.    
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W skład pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice weszło 16 radnych: 

 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego Wybrani radni 

1 
Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 

1. Samer Afana 
2. Sebastian Bek 
3. Emilia Gajewicz 
4. Laura Płeszka 
5. Jan Waligóra 

2 Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli 

1. Maja Kaczurba 
2. Kacper Kostanek 
3. Stanisław Radliński 
4. Emilia Żółcińska 

3 Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych 
1. Antoni Napurka 
2. Weronika Trzepałka 

4 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos  
w Borzęcinie Dużym 

1. Krystian Pacocha 
2. Mateusz Wach 

5 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edulab 1. Jan Kozak 

6 
BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła 
Podstawowa im. gen. Władysława Andersa 

1. Natalia Perkowska 

7 
Gmina Stare Babice – uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 

1. Ewa Oleksiewicz 
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Powołanie Rady umożliwiło młodemu pokoleniu czynny udział w rozwoju samorządności 

lokalnej i pracy społecznej na jej rzecz. Najważniejszym celem działania Młodzieżowej Rady 

Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami 

publicznymi oraz zapewnia im udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw 

związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Działanie rady ma być praktycznym 

wykorzystaniem zdobywanej przez młodzież wiedzy o demokracji, co upowszechni ideę 

samorządową wśród młodzieży oraz zwiększy aktywność społeczną młodych ludzi w Gminie 

Stare Babice. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy celem jej działania jest  

w szczególności: upowszechnianie idei samorządowej wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie 

aktywności społecznej młodych ludzi w Gminie Stare Babice oraz reprezentacja interesów 

młodzieży. Rolą Młodzieżowej Rady Gminy jest wskazywanie innym organom potrzeby 

swoich rówieśników. 

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy odbyło się 22 stycznia 2020 r. 

5.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE (SOŁECTWA) 

Jednym z głównych celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Gminy 

Stare Babice do 2025 roku jest: „Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja 

społeczności lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych” (cel Nr 3), a jednym 

z celów operacyjnych jest Cel: 3.1 „Aktywna postawa społeczna mieszkańców gminy”. 

Natomiast jednym ze Strategicznych Kierunków Działań w perspektywie do 2025 r., 

wytypowanych w toku prac nad "Strategią" do realizacji powyższych celów, jest Priorytetowy 

kierunek nr 6: WSPARCIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY. 
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Warsztaty strategiczne przeprowadzone na potrzeby opracowania „Strategii”  

w sierpniu i wrześniu 2015 r. wskazały, że jednym z głównych problemów społecznych gminy 

jest brak integracji mieszkańców. Skutkiem tego jest anonimowość społeczna, brak inicjatyw 

lokalnych, niemożność wspólnego rozwiązania prostych problemów w poszczególnych 

osiedlach i sołectwach. W wielu osiedlach powstają nawet swoiste "zamknięte enklawy" 

tworzone przez nowych mieszkańców pragnących zachować pełną anonimowość wśród 

lokalnej społeczności. 

W celu rozwiązania powyższego problemu autorzy Strategii postulowali podjęcie m.in. 

następujących działań ze strony urzędu gminy: 

 wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców - w tym udostępnianie miejsc do wspólnej 

integracji; 

 wsparcie techniczne i finansowe małych - osiedlowych i sołeckich - imprez sportowych  

i kulturalnych; 

 tworzenie warunków do integracji wszystkich grup wiekowych mieszkańców w oparciu  

o lokalne miejsca sportu, rekreacji; 

 podnoszenie standardów wyposażenia istniejących przestrzeni publicznych w celu 

tworzenia lepszych warunków do integracji i zaspokajania potrzeb wypoczynku 

codziennego mieszkańców, dostosowanie przestrzeni publicznych dla osób 

niepełnosprawnych; 

Dla realizacji powyższych kierunków działania wyznaczono następujące konkretne zadania 

realizacyjne:  

 aktywizacja społeczności lokalnych wokół działań skierowanych na osiągnięcie wspólnych 

celów – budowa więzi społeczności lokalnej oraz inspirowanie i wspieranie inicjatyw 

obywatelskich, grup mieszkańców i różnych docelowych grup społecznych (w Programie 

Aktywizacji Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych); 

 organizacja i rozszerzanie zakresu imprez i wydarzeń kulturalnych związanych  

z dziedzictwem, historią i tradycjami oraz rozwój oferty kulturalnej (w Programie 

Rozwoju Infrastruktury Społecznej). 

W Gminie Stare Babice utworzone zostały 23 jednostki pomocnicze (sołectwa): Babice Nowe, 

Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Janów, Klaudyn, 

Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi Stare, Kwirynów,  Latchorzew, Lipków, 

Lubiczów, Mariew i Buda, Stanisławów, Stare Babice, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, 

Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś. 

5.2.1. ZMIANA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  

Mając na względzie umożliwienie jak największej ilości mieszkańców udział w wyborach 

sołeckich Wójt Sławomir Sumka wyszedł z inicjatywą, aby wybory zarządzane były przez 

wójta gminy, dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie, 

przypadającym na niedzielę. W tym celu wójt powoływałby sołeckie komisje wyborcze do 

przeprowadzenia wyborów w stałych obwodach do głosowania Gminy Stare Babice.  



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

77 

 

W dotychczasowym brzmieniu statutów sołectw gminy Stare Babice wybory sołtysa  

i rady sołeckiej odbywały się na zwoływanych przez sołtysów zebraniach wiejskich  

(w terminach przez nich ustalonych), a w celu ich przeprowadzenia zebranie wiejskie 

powoływało spośród uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 osobową komisję 

skrutacyjną.  

Wójt przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekt, w którym proponowane 

zmiany dotyczyły dwóch kwestii: 

 dostosowania postanowień statutów sołectw do zgodności ze Statutem Gminy Stare 

Babice w październiku 2018 r. W dotychczasowym brzmieniu statutów sołectw gminy 

Stare Babice kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwała 4 lata. A Uchwałą Nr XLVI/488/18 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian  

w Statucie Gminy Stare Babice dokonano przedłużenia kadencji sołtysa i rad sołeckich do 

5 lat;  

 zmian dotyczących wyborów sołtysów i rad sołeckich, w sposób wyżej opisany.  

Projekty statutów jednostek pomocniczych i ich zmian podlegają konsultacji  

z mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych określa Uchwała  

Nr XXII/209/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9910). Zgodnie z powyższą uchwałą Wójt Gminy Stare 

Babice Zarządzeniem Nr 173/2019 zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych  

w sprawie zebrania opinii mieszkańców na temat zapisów projektu uchwały w sprawie 

statutów sołectw Gminy Stare Babice. 

Propozycja powszechnych wyborów sołeckich zyskała akceptację w konsultacjach 

społecznych. Natomiast radni nie uchwalili tej proponowanej zmiany.  

W związku z tym dokonano zmian w statutach sołectw wyłącznie w zakresie dostosowania 

postanowień statutów sołectw do postanowień Statutu Gminy Stare Babice,  

w zakresie trwania kadencji sołtysów i rad sołeckich. Miało to związek z faktem, iż  

11 października 2018 roku Rada Gminy Stare Babice,  Uchwałą Nr XLVI/488/18 w sprawie 

zmian w Statucie Gminy Stare Babice, dokonała wydłużenia kadencji sołtysa i rad sołeckich 

do 5 lat. Jednocześnie jednak nie dokonano odpowiednich zmian w statutach sołectw  

- w dotychczasowym brzmieniu statutów sołectw gminy Stare Babice kadencja sołtysa i rady 

sołeckiej trwa 4 lata. Koniecznym było dokonanie zmian w statutach sołectw, aby wyeliminować te 

rozbieżności. Stosowną Uchwałę Nr III/125/2019 Rada Gminy Stare Babice podjęła w dniu  

30 października 2019r.  

 

5.2.2. WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2020-2024 

Organami sołectwa są zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy oraz sołtys, jako organ 

wykonawczy, a działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.  
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Zgodnie z zapisem § 93 Statutu Gminy Stare Babice oraz statutów poszczególnych sołectw, 

wybory do samorządu mieszkańców sołectw odbywają w następnym roku, w którym odbyły 

się wybory do rady gminy, a kadencja rad sołeckich i sołtysa trwa 5 lat. W związku  

z powyższym wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Stare Babice należało przeprowadzić 

w 2019 roku, na kadencję 2020-2024.  

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania. 

Uchwale Nr XIII/126/2019 Rady 

Gminy Stare Babice z dnia 30 

października 2019 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do 

samorządu mieszkańców wsi 

(Sołtysa i Rady Sołeckiej) ustalono, 

że wybory odbędą  się w terminie 

do 30 grudnia 2019 r. 

Zebrania mieszkańców sołectw  

w sprawie wyboru sołtysa i rad 

sołeckich odbyły się w okresie od 13 listopada 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.  

W Gminie Stare Babice wybrano 23 sołtysów i 70 członków rad sołeckich. Za przebieg zebrań 

sołeckich odpowiedzialne było Biuro Obsługi Rady Gminy Stare Babice, które ze swoich 

obowiązków wywiązało się wzorowo - do Urzędu Gminy nie wpłynęła ani jedna skarga. 

Funkcję sołtysa ponownie sprawuje 15 osób, zaś 8 sołtysów funkcję tę sprawować będzie po 

raz pierwszy. Ciekawą informacją jest to, że 10 sołtysów pełni jednocześnie także funkcję 

radnego Gminy Stare Babice. 

Wykaz wybranych sołtysów i rad sołeckich przedstawiono w poniższej tabeli.  

 Lp. Sołectwo 
Radni Gminy w 

sołectwie 
Wybrany sołtys 

Wybrany skład  Rady 
Sołeckiej 

 
1. Babice Nowe Radosław Karpiński Marzena Szelenbaum 

Anna Czerwonka 
Magdalena Grzęda 
Krzysztof Kozłowski 

2. 
Blizne Jasińskiego Ewa Kawczyńska Ewa Kawczyńska 

Andrzej Dubaj 
Krystian Zając 

Wojciech Dominiak 

3. 
Blizne Łaszczyńskiego Leszek Poborczyk Leszek Poborczyk 

Sławomir Kościelniak 
Mieczysław Skowroński 

Grzegorz Otczyk 

4. 
Borzęcin Duży Remigiusz Fijołek Remigiusz Fijołek 

Iwona Ciećwierz 
Marcin Dziudzi 

5. 
Borzęcin Mały Krzysztof Szuba Małgorzata Ratyńska 

Jolanta Żentażewska 
Anna Bogacka 

6. 
Janów Dariusz Sobczak Stanisława Sulwińska 

Michał Barszczewski 
Beata Jóźwik 

Waldemar Bajnóg 

7. Klaudyn Marta Pamięta Marta Pamięta Krzysztof Gołębiewski 
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Arkadiusz Wójcik 
Maciej Marteliński 

Agnieszka Sudowska 
Władysław Bołoz 
Mirosław Łezka 

Paulina Chajęcka- 

8. 
Koczargi Nowe Kazimierz Lade Karolina Spiżewska 

Wiesław Skalski 
Sylwia Ciećwierz 

Agnieszka Wasilewska 

9. 
Koczargi Nowe-Bugaj Kazimierz Lade Kazimierz Lade 

Joanna Matejczuk 
Tadeusz Gruszka 

Mariusz Zdaniewicz 

10. 
Koczargi Stare Henryk Kuncewicz Krzysztof Korzeniewski 

Marek Orzechowski 
Krystyna Nowak 

Agnieszka Stanicka 

11. 
Kwirynów Dariusz Sobczak Dariusz Sobczak 

Joanna Trybus 
Łukasz Sawionek 

Bożena Pachała-Kowalska 

 
12. Latchorzew Jerzy Piętocha Sylwester Klimek 

Krzysztof Drzewiński 
Grażyna Gołuchowska| 

Sławomir Skorupski 

 
13. Lipków Paweł Karczmarek Paweł Karczmarek 

Michał Dyr 
Sławomir Brzozowski 

Paweł Wołkow 

 
14. Lubiczów Leszek Poborczyk Jacek Dawidowski 

Krzysztof Dawidowski 
Elżbieta Szelenbaum 
Krzysztof Windyga 

 
15. Mariew, Buda Dorota Zwolińska   Dorota Zwolińska 

Ludmiła Miłowanow 
Ryszard Syroka 
Mateusz Barcz 

 
16. Stanisławów Dorota Zwolińska   Urszula Świątek 

Katarzyna Gąsowska 
Witold Dziewulski 
Anna Czajkowska 

 
17. 

Stare Babice 
Michał Starnowski 

Lucyna 
Skrzeczkowska 

Lucyna Skrzeczkowska 

Piotr Drzewiński 
Zofia Kupiecka 

Elżbieta Trojanowska-
Wojcieszak 

18. 
Topolin Krzysztof Szuba Dorota Szymańska 

Edyta Grabowska 
Wiktor Kafarski 

Jolanta Wawrzyniecka 

19. 
Wierzbin Dorota Zwolińska   Dariusz Świątkowski 

Bożena Poręcka 
Witold Zatorski 

Marta Jaskowska 

20. 
Wojcieszyn Jadwiga Wasiak Jadwiga Wasiak 

Marek Wdowiarek 
Iwona Demidziuk 

Teresa Piotrak 

21. 
Zalesie Dorota Zwolińska   

Małgorzata 
Orzechowska-

Chilimoniuk 

Karolina Wojcieszak 
Teresa Kaczmarczyk 

Anna Szymczak 

22. 
Zielonki-Parcela Radosław Karpiński Daniel Belowski 

Marcin Zając 
Daniel Dąbrowski 
Zygmunt Gwiazda 

23. 
Zielonki-Wieś Kazimierz Lade Józef Drzewiński 

Anna Jannasz 
Wiesław Wawrzyniecki 

Jakub Łyszkowski 
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Podczas XV Sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbyła się 19 grudnia 2019 roku, Wójt 

Gminy Stare Babice Sławomir Sumka w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Stare 

Babice Henryka Kuncewicza podziękował tym sołtysom, którzy od 2020 roku nie będą już 

przedstawicielami mieszkańców: 

 Mirosławowi Skonecznemu (pełniącemu tę funkcję we wsi Koczargi Nowe od 1990 r.), 

 Józefowi Żółtowskiemu (pełniącemu tę funkcję we wsi Koczargi Stare od 1994 r.), 

 Krzysztofowi Wąsikowskiemu (pełniącemu tę funkcję we wsi Blizne Łaszczyńskiego od 

2003 r.), 

 Wojciechowi Wiśniewskiemu (pełniącemu tę funkcję we wsi we wsi Borzęcin Duży od 

2008 r.), 

 Aleksandrowi Jadczakowi (pełniącemu tę funkcję we wsi Klaudyn od 2013 r.), 

 Jadwidze Janasz (pełniącej tę funkcję we wsi Borzęcin Mały od 2016 r.), 

 Elżbiecie Witt (pełniącej tę funkcję we wsi Zalesie od 2016 r.), 

 Tomaszowi Lesiszowi (pełniącemu tę funkcję we wsi Zielonki-Parcela od 2016 r.). 

Dokonując podsumowania wyborów sołeckich, Wójt Gminy Sławomir Sumka wyraził 

ubolewanie, że Rada Gminy nie zdecydowała się na zmianę formy wyboru sołtysa na wybory 

powszechne, odbywające się w dzień wolny od pracy (Wójt optował za takim rozwiązaniem). 

Najlepszym dowodem zainteresowania mieszkańców taką formą wyborów jest sołectwo 

Klaudyn, w którym wybory odbyły się w niedzielę i uczestniczyła w nich największa liczba 

mieszkańców. 

W sumie uprawnionych do głosowania w 23 sołectwach było 14,5 tysiąca 

mieszkańców, a na zwołane przez sołtysów (a w jednym przypadku przez wójta) zebrania 

sołeckie przybyło 1337 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 9,22%. Najwięcej mieszkańców 

przybyło na wybory w Klaudynie, Zielonkach-Parceli, Starych Babicach i w Latchorzewie, ale 

procentowo największa frekwencja była w sołectwach: Koczargi Nowe-Bugaj 

(39,05%), Zalesie (32,90%) i Zielonki-Parcela (18,94%). Natomiast najniższa – w Borzęcinie 

Dużym, gdzie frekwencja wyniosła zaledwie 2,28%, w Borzęcinie Małym (frekwencja 3,53%), 

a także w Kwirynowie, gdzie frekwencja wyniosła 3,47%.   

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące frekwencji w zebraniach sołeckich 

dotyczących wyboru sołtysa i rad sołeckich. 

Lp. Sołectwo Liczba uprawnionych 
do głosowania 

Liczba obecnych na 
zebraniu 

Frekwencja 
 

1  Koczargi Nowe-Bugaj  105 41 39,05% 

2  Zalesie  155 51 32,90% 

3  Zielonki-Parcela  660 125 18,94% 

4  Wierzbin  346 57 16,47% 

5  Lubiczów  68 11 16,18% 

6  Stanisławów  128 19 14,84% 

7  Klaudyn  1403 205 14,61% 

8  Mariew, Buda  289 38 13,15% 

9  Topolin  208 23 11,06% 
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10  Janów  361 35 9,70% 

11  Latchorzew  1205 111 9,21% 

12  Koczargi Stare  846 76 8,98% 

13  Blizne Jasińskiego  903 79 8,75% 

14  Babice Nowe  498 43 8,63% 

15  Wojcieszyn  634 53 8,36% 

16  Lipków  863 70 8,11% 

17  Blizne Łaszczyńskiego  725 54 7,45% 

18  Zielonki-Wieś  551 37 6,72% 

19  Stare Babice  1898 123 6,48% 

20  Borzęcin Mały  347 18 5,19% 

21  Koczargi Nowe  340 12 3,53% 

22  Kwirynów  835 29 3,47% 

23  Borzęcin Duży  1134 27 2,38% 

Ogółem  14502 1337 9,22% 

 

Warto podkreślić, że frekwencja w wyborach sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. była  

znacznie wyższa, niż w wyborach w 2015 r. Wówczas na 13.000 uprawnionych w wyborach 

wzięło udział tylko 750 osób, co daje frekwencję na poziomie 5,24%. W żadnym sołectwie 

nie odnotowano wówczas wyniku zbliżonego do najwyższego w 2019 r. Najwyższa 

frekwencja  była wówczas w sołectwie Stanisławów (prawie  24%), kolejne to Lubiczów 

(18,7%), Koczargi Nowe-Bugaj (16%) oraz Mariew i Buda (8,7%).  

 

5.2.3. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

 

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe, o których 

przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. To mechanizm demokracji 

lokalnej mający na celu zwiększanie aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz 

zintegrowanie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań zmierzających do określania 

celów/zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców w różnych aspektach. 

Fundusz sołecki jako wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje jego 

integralną częścią, dlatego dotyczą go wszelkie rygory i obostrzenia wynikające  

z wydatkowania środków publicznych. 

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na 

zebraniach wiejskich. Wniosek danego sołectwa o realizację przedsięwzięcia uchwala 

zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa.   

W roku 2019 sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego decydowały o przeznaczeniu  środków 

finansowych na ogólną kwotę 996.832,79 zł. Zadania sołeckie zaplanowano na kwotę ogółem 

949.359,05 zł, wydatkowano kwotę 863.964,99 zł.  
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Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych zadań przedstawiono w poniższej tabeli: 

Sołectwo Zrealizowane adania w ramach Funduszu Sołeckiego 

Babice Nowe 

Usytuowanie stacji naprawczej rowerów na działce nr 85/2 w Babicach Nowych  

Organizacja cyklu spotkań z kulturą 

Blizne Jasińskiego 
i Blizne 

Łaszczyńskiego 

Wianki 

Powiększenie z doposażeniem i ogrodzeniem placu zabaw wraz z projektem w Bliznem 
Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 

Borzęcin Duży  
i Borzęcin Mały 

Budowa tężni solankowej w Borzęcinie Dużym na pl. Chopina 

Janów 

Plan sołectwa Janów - 4 tablice i 4 kosze na śmieci (zakup i montaż) 

Zakup i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni przy świetlicy wiejskiej przy OSP 
Stare Babice 

Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz  
z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice 

Klaudyn 

Zakup i ustawienie 5 szt. betonowych koszy na śmieci na przystankach autobusowych 

Zakup i montaż stacji naprawy rowerów przy placu zabaw 

Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz  
z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice 

Finansowanie organizacji Klaudyniady 

Koczargi Nowe-
Bugaj 

Projekt oświetlenia ul. Różanej na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 10A. 

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej róg ul. Bugaj z montażem na 
istniejącym słupie energetycznym 

Zakończenie lata dla mieszkańców Koczarg Nowych-Bugaj 

Koczargi Stare 

Dofinansowanie OSP Stare Babice, poprzez zakup agregatu do zasilania urządzeń 
hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami 

Budowa siłowni zewnętrznej przy palcu zabaw w Koczargach Starych 

Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Koczargach Starych 

Kwirynów 
Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z  
akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice 

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy pl. Kwirynowskim (wniosek scalony) 

Latchorzew 

Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z 
akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice 

Wykonanie oświetlenia ścieżki wokół stawu mieszczącego się w Latchorzewie na rogu 
ulic Warszawskiej i Szeligowskiej 

Projekt placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew, rozbudowa placu zbaw 

Lipków Opracowanie projektu odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD 

Lubiczów 
Zakup i montaż monitoringu z systemem ciągłej rejestracji dla OSP Stare Babice 

Wianki 

Mariew, Buda 

Zorganizowanie spotkania mieszkańców, mającego na celu zapewnienie atrakcji dla 
dzieci 

Doposażenie w książki biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych 

 Przygotowaniem podłoża pod boisko 

Stanisławów 

Postawienie 4 koszy na śmieci 

Specjalistyczne szkolenie dla członków OSP Borzęcin Duży 

Jesienne święto ziemniaka / wiosenne spotkanie sąsiedzkie - budowa hotelu dla 
owadów 

Stare Babice 

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego (pompa hydrauliczna + węże 
hydrauliczne) 

Zakup systemu podtrzymania ciśnienia i napięcia w samochodach pożarniczych OSP 
Stare Babice 

Projekt oświetlenia Alei Dębów i ścieżki odchodzącej od ul. Sienkiewicza w stronę szkoły 
podstawowej 
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Materiały promocyjne i ich kolportaż w celu honorowania historii i tradycji 

Organizacja dnia babickiej straży i dni sołectwa Stare Babice 

Dodruk książki Stanisława Fijałkowskiego "Babice i okolice - historia i dziedzictwo" 

Topolin 

Zakup radio przenośnych i drabin kalenicowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia 
przy ul. Poprzecznej w miejscowości Topolin. 

Wierzbin 

Zamontowanie koszy na śmieci przy ul. Warszawskiej 

Zakup iluminacji świątecznych 

Doposażenie OSP Borzęcin Duży w sprzęt służący zapewnieniu gotowości bojowej 

Doposażenie OSP Borzęcin Duży – zakup hełmów strażackich 

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Wierzbinie 

Spotkania Sąsiedzkie ze Stowarzyszeniem Wędkarskim KARAŚ z siedzibą w Borzęcinie 
Dużym 

Kulig z ogniskiem 

Dzień Seniora 

Doposażenie placu zabaw w Wojcieszynie 

Wojcieszyn 
 

Monitoring wizyjny w wiatach na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie 

Wykonanie oświetlenia pod wiatami ul. Sielska 

Wykonanie słupa oświetleniowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej  
w Wojcieszynie 

Oprawa kulturalna uroczystości dożynek 

Tablice historyczno - informacyjne 

Jesienne spotkania mieszkańców przy gitarze i ognisku -Wojcieszyńskie biesiadowanie 

Dzień Seniora 

Dzień Młodego Wojcieszynanina 

Zakup doposażenia wiat (ławy i stoły) na teren rekreacyjny przy ul. Sielskiej 

Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej (zakup słupków i siatki, pokrycie kosztów 
korytowania) 

Zakup rusztu ze stelażem do paleniska oraz wolnostojącego grilla (betonowy) teren 
rekreacyjny ul. Sielska 

Baner z folii PCV wysłaniający miejsce do gry w pin - ponga ul. Sielska 

Urządzenie skweru pomiędzy placem zabaw a boiskiem w postaci nasadzeń roślinnych, 
budowa ścieżek, klombów, mała infrastruktura ogrodowa ul. Sielska 

Stojak na rowery przy wiatach ul. Sielska 

Ścianki namiotowe pod wymiar (2 komplety) montowane na dwie wiaty na terenie 
rekreacyjnym przy ul. Sielskiej 

Parasole grzewcze i butle z gazem (2 komplety) do wiat na terenie rekreacyjnym przy ul. 
Sielskiej 

Obicie deskami elewacyjnymi szczytów wiat i obróbka - teren rekreacyjny przy ul. 
Sielskiej 

Zalesie 

Iluminacja świąteczna na słupy 

Doposażenie OSP Borzęcin Duży – zakup hełmów strażackich 

Sąsiedzkie Spotkania 

Dzień Seniora 

Dzień Mikołaja 

Zielonki-Parcela 

Zakup lawety Jupiter - przyczepa do transportu maszyn do utrzymania porządku na 
Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach -Parceli 

Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z 
akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice 

Zakup piłek dla drużyn młodzieżowych klubu Sportowego "Naprzód Stare Babice" 

Zakup pomocy naukowych/dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w 
Zielonkach-Parceli (robotów, mat. specjalnych markerów stacji dokujących i 
oprzyrządowania) 

Doposażenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice z siedzibą w 
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Zielonkach-Parceli 

Zakup stołów na imprezy plenerowe dla Domu Kultury Stare Babice z siedzibą w Starych 
Babicach 

Zielonki-Wieś 

Zakup przenośnych radiostacji analogowo - cyfrowych oraz uzupełnienia wyposażenia 

do torby medycznej R1 dla OSP Stare Babice 

Zakup lancy do gaszenia pożarów kominowych i pił do drewna dla OSP Stare Babice 

Święto Mieszkańców, Święto Ziemniaka 

5.3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „NASZ WOJCIESZYN” 

Wymiernym przejawem aktywizacji mieszkańców jest powstanie i działalność pierwszego  

w gminie Koła Gospodyń Wiejskich „Nasz Wojcieszyn”. Rok 2019 był pierwszym rokiem 

działalności KGW2.  

Koło powstało z inicjatywy mieszkanek Wojcieszyna. Członkami Koła są nie tylko kobiety, 

także mężczyźni dołączyli do Koła i zadeklarowali aktywnie w nim działać oraz wspierać jego 

rozwój. W działania koła chętnie włączają się także mieszkańcy sąsiednich wsi, ponieważ jest 

to jedyne koło gospodyń wiejskich w gminie Stare Babice.  

Działalność Koła to sposób na integrację 

mieszkańców Wojcieszyna, poznanie 

sąsiadów oraz wyjście poza granice 

własnego podwórka. Zarejestrowanie KGW 

nadało mu osobowość prawną i pozwoliło 

starać się o pozyskanie dotacji ze środków 

publicznych np. administracji rządowej  

i samorządowej, a także o środki unijne,  

z funduszy norweskich, itd. 

 

W 2019 r. KGW „Nasz Wojcieszyn” pozyskało dotacje – pomoc finansową dla koła gospodyń 

wiejskich3 - w wysokości 8.000,00 zł, które przeznaczono na: koszulki i przypinki z logo, 

uszycie fartuszków, wianki kwiatowe, banery, urządzenia gastronomiczne i naczynia 

kuchenne, warsztaty wyplatania z wikliny papierowej oraz integrację mieszkańców sołectwa. 

 

 

                                                           
2
 KGW „Nasz Wojcieszyn” zostało wpisane 27 grudnia 2018 r. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 

prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
3
 Warunki otrzymania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich określone w art. 35 ustawy z dnia  

9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018r. poz. 2212 oraz z 2019 r. poz.693) oraz w §2 ust. 
5 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy 
finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 2229 ze zm.) 
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Działania Koła w 2019 r. to głównie uczestnictwo w gminnych wydarzeniach,  

a mianowicie:  

 Gminne Mikołajki - stoisko z bezpłatną kawą, herbatą i czekoladą, 

 Dzień Babic - sprzedaż własnoręcznie przygotowanych wyrobów kulinarnych (zupa 

Wojcieszyńska - z czerwonej soczewicy na wędzonce, pajda ze smalcem po staropolsku 

lub ze smalcem vege, kawa, herbata, lemoniada, ciastka owsiane) oraz warsztaty dla 

dzieci z wyplatania wikliny papierowej pn. "Serce na Dzień Matki", 

 

 
 

 Piknik "Disco na polanie" - sprzedaż własnoręcznie przygotowanych wyrobów 

kulinarnych („zkasznione” pierogi, kapuściane pierogi, barszcz czerwony, pajda ze 

smalcem, lemoniada, kawa, herbata), 

 Gminne Potańcówki - sprzedaż własnoręcznie przygotowanych wyrobów kulinarnych 

(gofry, ciasta, lemoniada, pajda ze smalcem) fontanna czekolady i owoce, loteria. 

 Koncert charytatywny "Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego" - wolontariat na 

stoisku ze słodkim poczęstunkiem dla darczyńców oraz artystów,  

 28 Finał WOŚP - wolontariat na stoisku z kawą i herbatą oraz "Owsiakami" tj. ciastkami 

owsianymi, 

 Dzień Małego Wojcieszynianina - zaplatanie kolorowych warkoczyków, malowanie 

pasemek oraz poczęstunek dla dzieci (lemoniada, słodycze), 

 Integracja Sołectwa Wojcieszyn "Wojcieszyńskie biesiadowanie przy ognisku", 
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 Teatrzyki dla dzieci na Scenie Letniej organizowane przez Dom Kultury – gdzie prowadziło 

sprzedaż własnoręcznie przygotowanych wyrobów kulinarnych (ciasta, galaretki, 

lemoniada). 

 

 

 

KGW było też współorganizatorem takich lokalnych wydarzeń, jak: 

 Dożynki Gminne - współorganizacja (a także dekoracja ołtarza, poczęstunek), 

 Gminny Dzień Kobiet - współorganizacja wydarzenia (a także poczęstunek oraz konkurs  

z nagrodami).  
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VI. WSPÓŁRACA GMINY STARE BABICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 

Prowadzone działania w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi były 

realizacją celu strategicznego Nr 3: „Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja 

społeczności lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych”  

i celu operacyjnego Nr 3.2: „Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych”. 

Gmina Stare Babice w 2019 r. realizowała Program 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 podstawie Uchwały  

Nr XLVI/483/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu 

współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. W ww. programie określono 

następujące priorytety: kultura, oświata i wychowanie; wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i turystyki; pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

i ochrony zdrowia; edukacja społeczna i wychowanie. Dodatkowo podjęto współpracę  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, 

realizując cele określone w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia  

31 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.  

W Programie określono, że współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma 

charakter finansowy i pozafinansowy. Do form współpracy finansowej zalicza się zlecanie 

organizacjom pozarządowym zadań publicznych poprzez: 

1) powierzanie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

6.1. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH  

W 2019 r. Gmina Stare Babice zaplanowała w budżecie gminy na 2019 r. kwotę 537 400 zł na 

dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.  

Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Gminy Stare Babice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odbyło się w ramach 

otwartych konkursów ofert. Wójt Gminy ogłosił 5 otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu: 

1) wspierania i upowszechniania działań kulturalnych, w którym złożono 17 ofert, wartość 

wnioskowanej w ofertach dotacji wyniosła 293 470 zł, 

2) pomocy społecznej, w którym złożono 4 oferty, wartość wnioskowanej w ofertach dotacji  

109 465 zł, 

3) profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, w którym złożono 3 oferty, wartość 

wnioskowanej w ofertach dotacji 40 800 zł, 
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4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, w którym złożono  

8 ofert, wartość wnioskowanej w ofertach dotacji 85 845 zł, 

5) edukacji społecznej i wychowania, w którym złożono 1 ofertę, wartość wnioskowanej 

w ofercie dotacji 30 000 zł. 

W wyniku ich rozstrzygnięcia zostało zawartych 31 umów. Kwota ogółem przyznanych 

dotacji wyniosła 452 365 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu wspierania  

i upowszechniania działań kulturalnych - 218 900 zł (pozostała kwota została przekazana na 

inne zadania z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy 

Stare Babice w 2019 r.), dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - 109 465 zł, dotacje 

na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 37 600 zł, dotacje na 

zadania z zakresu kultury fizycznej - 56 400 zł, dotacje na zadania z zakresu edukacja  

i wychowanie - 30 000 zł.  

Z przyznanych środków organizacje wykorzystały łącznie kwotę 449 128,63 zł, w tym: 

1) w zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie 

Gminy Stare Babice zawarto 4 umowy na kwotę 109 465 zł, wydatkowano 109 465 zł; 

realizowane zadania obejmowały swym zakresem hipoterapię dla dzieci 

niepełnosprawnych, dożywianie dzieci w ramach świetlicy środowiskowej, rehabilitację 

dzieci w ośrodku w Bliznem Jasińskiego oraz dowóz niepełnosprawnych do ośrodka w 

Łubcu; 

2) w zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy stare 

Babice zawarto 17 umów na kwotę 218 900 zł, wydatkowano 216 063,63 zł; realizowane 

zadania obejmowały m.in. warsztaty i zajęcia dla dzieci (zajęcia teatralne, baletowe, 

spotkania z autorytetami, taniec towarzyski, szachy, zdrowe odżywianie), koncerty 

muzyki poważnej, przestawienia teatralne, działania promujące wolontariat, 

prowadzenie chórów, klub dla rodzin, wieczór kultury indyjskiej; 

3) z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży zawarto 3 umowy na kwotę 

37 600 zł, wydatkowano 37 200 zł, realizowane zadania obejmowały warsztaty w ramach 

uniwersytetu dla dzieci, prowadzono świetlicę środowiskową dla dzieci oraz 

organizowano warsztaty w poszukiwaniu autorytetów; 

4) z zakresu rozwoju sportu zawarto 6 umów na kwotę 56 400, wydatkowano 56 400 zł; 

realizowane zadania obejmowały zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów, rajdy 

rowerowe; 

5) z zakresu edukacji społecznej i wychowania zawarto 1 umowę na kwotę 30 000 zł, 

wydatkowano 30 000 zł, realizowane zadania obejmowały warsztaty dla rodziców 

„Jestem świadomym rodzicem”. 
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6.2. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

 

W roku 2019 realizowana była współpraca o charakterze pozafinansowym, określonym  

w Programie Współpracy, dotycząca:  

 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności. 

Realizacja tej formy współpracy polegała m.in. na udostępnianiu organizacjom materiałów 

związanych z konkursami ofert realizacji zadań publicznych i innych dokumentów służących 

do realizacji współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Materiały związane z 

konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) były udostępnianie w formie 

papierowej każdemu zainteresowanemu i elektronicznej do pobrania z miejsc ich publikacji. 

Treść ogłoszeń konkursowych i formularze oraz rozstrzygnięcia były umieszczane na bieżąco 

na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy.  

 wzajemnego informowania się o kierunkach realizowanych działań.  

Gmina Stare Babice realizowała powyższy punkt programu współpracy na trzy sposoby  

– informując poprzez media, korespondencję bezpośrednią kierowaną do organizacji 

pozarządowych oraz w trakcie spotkań z przedstawicielami tych organizacji. Na stronie 

internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczano 

informacje o aktualnościach życia Gminy Stare Babice oraz podejmowanych decyzjach 

(uchwały, zarządzenia, decyzje). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. Na stronie internetowej gminy były zamieszczane również 
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ogłoszenia konkursowe Wójta Gminy Stare Babice, a także rozstrzygnięcia konkursów. 

Organizacje pozarządowe mają dostęp do bezpłatnych ogłoszeń i prezentacji swoich 

osiągnięć na łamach miesięcznika Gazeta Babicka oraz na stronie internetowej Gminy. 

Najciekawsze wydarzenia inicjowane przez organizacje pozarządowe zostały umieszczone na 

stronie internetowej Gminy. Na stronie internetowej Gminy znajdowały się informacje na 

temat współpracy urzędu z organizacjami, natomiast na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej zamieszczono roczny Program Współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi.  

 konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Od 13 do 26 września 2018 r.  przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

projektu Programu Współpracy na rok 2019. Gmina zapraszała przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestnictwa w pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone 

w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice. 

 nieodpłatnych konsultacji i organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych. 

W dniu 3 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych działających na terenie Gminy Stare Babice. Spotkanie miało na celu lepsze 

wzajemne poznanie siebie i swoich potrzeb. W sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele 

NGO zajmujących się m.in. seniorami, sportem, rekreacją czy kulturą. Był to dobry czas: na 

dyskusję, wymianę doświadczeń, pochwały jak i uwagi. 

W dniu 22 października 2019 r. przeprowadzono szkolenie dla organizacji, na temat wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań. Pod koniec 2019 r. Gmina zakupiła system Witkac.pl, 

narzędzie znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to 

kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór  

i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.  

W dniu 5 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla organizacji z przedmiotowego systemu. 

 nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu stanowiących 

własność Gminy na organizowane przez podmioty przedsięwzięcia.   

Gmina Stare Babice, Placówki Oświatowe, Dom Kultury Stare Babice udostępniają lokale na 

spotkania, wydarzenia i szkolenia każdej organizacji pozarządowej, która realizuje zadania na 

rzecz społeczności gminnej i która zwróci się o to z prośbą. W sali koncertowej Szkoły 

Podstawowej w Starych Babicach oraz Auli Domu Kultury Stare Babice, wielokrotnie 

prezentowane są spektakle i koncerty organizowane przez lokalne organizacje. Młodzież 

uczestnicząca w różnorodnych warsztatach ma okazję zaprezentować się szerokiej 

publiczności. W placówkach oświatowych gminy organizacje pozarządowe mają również 

formalnie swoje siedziby (np. w ZSP w Borzęcinie Dużym czy w SP im. Henryka Sienkiewicza 

w Starych Babicach). 

W 2019 r. organizacje pozarządowe aktywnie włączały się w obchody lokalnych wydarzeń, 

świąt i uroczystości. Fundacja Na przekór była gospodarzem podczas VI Gali Wolontariatu  



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

92 

 

w Gminie Stare Babice oraz pomagała w organizacji IX półmaratonu im. Janusza 

Kusocińskiego, 4 Dziesiątki Babickiej. Fundacja Nasze Szczęścia była organizatorem zajęć 

fitness dla rodzin na Dniu Babic oraz warsztatów/zajęć sensorycznych na Dniu Dziecka  

w Borzęcinie Dużym i na Dniu Babic. 

Ponadto, na terenie gminnych obiektów publicznych odbyły się m.in. w ramach spotkań 

Ot!wartych spotkania z podróżnikiem Łukaszem Tulejem a także naukowcem i artystą 

Andrzejem Draganem. Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach dotacji zorganizował liczne 

aktywności senioralne: taniec w kręgu, warsztaty plastyczne w ZSP w Borzęcinie Dużym;  

w Klubie Mieszkańca Fundacja KIM prowadziła przez cały rok dla seniorów gimnastykę 

rekreacyjną, jogę; a Fundacja Nasze Szczęścia prowadziła zajęcia dla rodzin w ramach 

Babickiego Klubu dla Rodzin, projektu Jestem świadomym rodzicem oraz Aktywna Rodzina. 

Polskie Stowarzyszenie Carrom zaprosiło mieszkańców na Wieczór kultury Indyjskiej do Auli 

Widowiskowej Domu Kultury. 

 założenia i aktualizacji bazy danych o lokalnych podmiotach programu.  

Na stronie www.stare-babice.pl znajduje się spis organizacji pozarządowych, zarówno 

zarejestrowanych na terenie gminy, jak i prowadzących tutaj działalność statutową  

w ramach współpracy z gminą. Lista zawiera dane kontaktowe ogólnodostępne, w tym 

odnośniki do stron internetowych, jeżeli dana organizacja taką prowadzi.  

 współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez 

informowanie o możliwości ich uzyskania.  

Na stronie internetowej gminy (w zakładce Dla Mieszkańca > Organizacje pozarządowe) 

publikowane były informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych przez 

organizacje pozarządowe z innych źródeł, niż budżet gminy Stare Babice. 

W ubiegłym roku Gmina Stare Babice w ramach współpracy w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych dla organizacji pozarządowych, przygotowała wnioski dla OSP Stare 

Babice i OSP Borzęcin Duży o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego pn.: 

„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków 

poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Program był realizowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przygotowanych 

projektów obie OSP uzyskały dofinansowanie na zakup specjalistycznej odzieży ochrony 

osobistej (NOMEX-y) po 10 kompletów na każdą OSP. Każdy komplet składał się z kurtki  

i spodni. Wniosek OSP Stare Babice dotyczył zadania pn.: „Doposażenie OSP Stare Babice  

w sprzęt ochrony osobistej strażaków poprzez zakup nowych specjalistycznych ubrań 

bojowych typu Nomex”.  Wniosek OSP Borzęcin Duży dotyczył zadania pn.: „Zakup sprzętu 

ochrony osobistej strażaków w postaci nowych specjalistycznych ubrań bojowych typu NOMEX 

dla OSP Borzęcin Duży”.  Kwota dofinansowania dla każdej z OSP wyniosła 25 903,00 zł.          
                  

 promowania przez Gminę działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego 

wizerunku na stronie internetowej gminy i stronie podmiotowej BIP.  

https://stare-babice.pl/dla-mieszkanca/
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Przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie gminy są szeroko 

propagowane w gminnych mediach, tj.: na stronie internetowej Gminy Stare Babice, koncie 

facebook, cotygodniowym newsletterze i Serwisie Informacyjnym, a także na łamach Gazety 

Babickiej. Wszystkie w/w media były wykorzystywane również do promowania działalności 

organizacji pozarządowych.  

Promocja organizacji pozarządowych w Internecie przebiegała zwykle 2-etapowo. Najpierw 

za pośrednictwem mediów gmina zapraszała mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniu 

organizowanym przez organizacji pozarządowych. Po wydarzeniu w mediach mieszkańcy 

mogli przeczytać (lub obejrzeć w formie video) relację z wydarzenia. W ten sposób 

zachęcając mieszkańców do większej aktywności, gmina promowała również organizatorów 

wydarzenia. Relacje z wydarzeń były zamieszczane również w Gazecie Babickiej. 

W ramach rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi, na stronie internetowej 

w poszczególnych zakładkach tematycznych można znaleźć odnośniki do działań, które są 

prowadzone przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Stare Babice.  

Na stronie internetowej zamieszczanie są bieżące informacje z życia III sektora. Bardzo często 

organizacje pozarządowe przesyłają do urzędu różnego rodzaju informacje do zamieszczenia 

na stronie internetowej Gminy. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń, relacje z imprez, 

które organizują, bądź w których biorą udział, jak również informacje o ich osiągnięciach, 

sukcesach. Najczęściej są to informacje z zakresu wydarzeń sportowych i kulturalnych lub 

społecznych. 

 

6.3. HONOROWY PATRONAT WÓJTA GMINY STARE BABICE  

 

Na wniosek organizacji pozarządowych Wójt obejmował honorowym patronatem imprezy, 

konkursy, których organizatorem były podmioty III sektora, był także fundatorem nagród, 

dyplomów czy pucharów. Symbole Gminy – herb i logotyp, umieszczane były wielokrotnie na 

materiałach, koszulkach, dyplomach realizowanych zadań, baner gminny używano w celu 

identyfikacji gminnych reprezentacji na zawodach ponadlokalnych. Korzyść ze współpracy 

była zatem obopólna. 

W 2019 roku pod patronatem Wójta odbyło się 36 wydarzeń: 

1. V Turniej w Piłce Ręcznej Masters,   

2. Uroczysta premiera spektaklu pt. „Kto otworzy drzwi”,  

3. XVII-wieczny Piknik Historyczny „Pojedynek Bohuna z imć Panem Wołodyjowskiem”,  

4. Spotkanie wybitnego sportowca pięciokrotnego Mistrza Świata zawodów  

„Strongman”, obecnie zawodnika MMA pana Mariusza Pudzianowskiego  

z dziećmi ZSP w Borzęcinie Dużym,  

5. Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA, 

6. Gminny Konkurs Mitologiczny w ZSP w Borzęcinie Dużym, Premiera spektaklu pt. „Konik 

na biegunach”, 

7.  Gra terenowa historyczna „Dzieci Warszawy 1863”,  

8. Warsztaty Wielkanocne z rękodzieła SP Koczargi Stare,  
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9. Rajd Rowerowy dookoła gminy Stare Babice,  

10. Turniej układania puzzli „Zostań mistrzem puzzli” Przedszkole w Bliznem Jasińskiego,  

11. Wianki Blizne,  

12. Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice,  

13. Dzień Babic 2019, 

14.  Kampinowski Rajd Rowerowy – Misja Kampinos,  

15. Piknik Krwiodawstwa „Dar Serca”, 

16. Ogólnopolski Turniej Grand Prix mazovia Karate WKF”, 

17. Mistrzowski Kurs Muzyczny „Misja Muzyka”, 

18. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego, 

19. XXVII Powiatowy Konkurs Muzyczny, 

20. Organizacja wydarzenia pn. „Człowiek i przyroda”, 

21. XV edycja Festiwalu Myzycznego „W krainie Chopina”, 

22. Obchody XXV-lecia Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego czerwonego Krzyża Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, 

23. Organizacja spotkania Ot!Wartego z zespołem Chorea Antiqua pn. „Poloneza czas 

zacząć!”, 

24. New Master Run, 

25. Borzęciński Dzień Seniora – 15-lecie zespołu „Sami Swoi”, 

26. Czwarty piknik rodzinny, 

27. Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice, 

28. Drugi Powiatowy Dzień Sportu Seniorów „SPORT Z UŚMIECHEM”, 

29. VI Gala Wolontariatu – finał konkursu Wolontariusz Roku 2019, 

30. Koncert Charytatywny pn. „Muzyka tradycyjna w Niepodległej”, 

31. VI Puchar Mazowsza w Gimnastyce Artystycznej – MAZOVIA CUP, 

32. Wystawa Malarska, 

33. Konkurs plastyczny „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”, 

34. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

35. Mikołajki – niepełnosprawni, 

36. Finał Szlachetnej Paczki. 

Zaproszenia oraz relacje z tych wydarzeń były dostępne w mediach, jakimi dysponuje gmina 

Stare Babice. 

 

6.4. KAMPANIA 1% 

Gmina Stare Babice angażowała się również w działania mające na celu 
popularyzację idei odpisu 1% procenta podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. W tym celu na stronie internetowej www.stare babice.pl prowadzona była 
zakładka z wykazem organizacji działających na terenie gminy Stare Babice lub 
współpracujących z babickim samorządem, które dały się poznać jako dobry partner  
w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, realizujących wiele zadań na rzecz 
naszych mieszkańców.  
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VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dotyczącym porządku 

publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, jak również podejmowanie działań 

mających na celu ochronę przeciwpożarową należy do zadań własnych Gminy.  

Jednym ze Strategicznych Kierunków Działań w perspektywie do 2025 r., wytypowanym 

w toku prac nad "Strategią", jest Priorytetowy kierunek nr 4: „Zapewnienie mieszkańcom 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego”.  

Działania prowadzone w 2019 r. na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa publicznego są realizacją Celu operacyjnego 2.6. Bezpieczna Gmina, 

określonego w „Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025”, przyjętego Uchwałą  

Nr XVII/150/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego realizowane są we współpracy  

i przy zaangażowaniu wielu służb i instytucji, m.in.: Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, Straży Gminnej Gminy Stare Babice, Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Urzędu Gminy.  

Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego obejmują w szczególności następujące 

obszary:   

 utrzymanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy,  

 ochronę spokoju, utrzymanie porządku na terenie gminy, 

 zapobieganie pożarom i profilaktykę przeciwpożarową, 

 realizację zadań zarządzania kryzysowego i zapewnienie mieszkańcom pomocy  

w sytuacjach zagrożenia. 

Działania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy polegają na 

ograniczaniu niepożądanych zjawisk przestępczych i są realizowane przez policjantów 

Komendy Powiatowej Policji. Gmina aktywnie wspomaga Policję w ograniczaniu 

przestępczości i wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy m.in. poprzez 

dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu a także finansowanie służb 

ponadnormatywnych.  

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie gminy  

realizuje Straż Gminna Gminy Stare Babice, we współpracy z innymi służbami i instytucjami.  

W obszarze bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie przeciwpożarowym  prowadzone są 

wspólne czynności Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej.  

Działania organów gminy w zakresie zarządzania kryzysowego koncentrują się na 

zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, reagowaniu w przypadku ich wystąpienia oraz 

usuwaniu ich skutków. Zadania te realizowane są przez Wójta Gminy wspieranego przez 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, a realizowane przy współudziale służb porządku 
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publicznego, Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w granicach administracyjnych 

Gminy, a także komórek organizacyjnych urzędu, podległych i nadzorowanych jednostek 

organizacyjnych, spółki gminnej, zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z kompetencjami. 

Zadania w zakresie spraw obronnych realizowane są przy współpracy z Wojskową Komendą 

Uzupełnień Warszawa – Ochota. 

7.1. UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY  

Nad utrzymaniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Babice czuwają funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych 

Babicach.  

18 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyła się społeczna debata, której 

tematem było Bezpieczeństwo na terenie gminy Stare Babice, a hasłem przewodnim zdanie: 

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. 

Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz 

wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej 

społeczności. Podczas spotkania poruszane były sprawy bezpieczeństwa zarówno na terenie 

prywatnych posesji, jak i w miejscach publicznych; omawiano zagrożenie przestępczością  

z uwzględnieniem przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (również w kwestiach 

bezpieczeństwa ruchu drogowego), a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na 

podstawie „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.  

Była też mowa o roli 

policjanta 

dzielnicowego oraz 

jego zadaniach w 

ramach programu 

Dzielnicowy bliżej 

nas. Po każdym 

panelu tematycznym 

odbywała się 

dyskusja, w której 

uczestnicy zabierali 

głos i przekazywali 

swoje uwagi, 

spostrzeżenia i 

sugestie w tym 

zakresie. Policjanci 

zachęcali do bieżącej współpracy i informowania w każdej możliwej formie o łamaniu prawa i 

stwarzaniu zagrożenia, a także do dzielenia się informacjami. Ustalono, że wszystkie wnioski i 

uwagi mieszkańców będą uwzględniane w toku codziennej służby policjantów. 
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W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym dzielnicowi, Wójt 

Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Zastępca Wójta Stare Babice Tomasz Szuba, obecni byli 

również radni Gminy Stare Babice. 

W listopadzie 2019 r. w wyniku zwiększenia ilości etatów w Rewirze Dzielnicowych 

utworzono dodatkowy rejon służbowy w gminie Stare Babice. Obecnie Rewir Dzielnicowych 

liczy 5 etatów, z czego trzech dzielnicowych obsługuje rejon gminy Stare Babice.  

W 2019 r. na terenie gminy Stare Babice policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 

Komendy Powiatowej wszczęli 349 postępowań przygotowawczych, z których 210 

przestępstw zostało wykrytych. Dla porównania w roku poprzednim wszczęto 296 

postępowań przygotowawczych i wykryto 176 przestępstw. Wskaźnik wykrywalności ogółem 

w 2019 r. wyniósł 60,17% i był wyższy, niż w 2018 r. (58,67%), przy jednoczesnym wzroście 

ogólnej liczby odnotowanych przestępstw.  
 

Tabela: Dane dotyczące przestępstw stwierdzonych i najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naszej gminy. 

Kategoria 2018 2019 

Kradzież cudzej rzeczy 39 41 

Kradzież z włamaniem 43 34 

Uszkodzenie mienia 12 14 

Kradzież pojazdów 4 9 

Rozbój 1 0 

Bójki i pobicia 1 0 

Uszkodzenie ciała 4 2 

Zabójstwo - 0 

Pełen katalog przestępstw 296 349 

Ogółem przestępstwa o charakterze 

kryminalnym 

194 217 

 

 Wykrywalność przestępstw kryminalnych ogółem wyniosła ogółem 55,76% i była wyższa, niż 

w roku 2018 (50%), natomiast wykrywalność niektórych kategorii przestępstw była niższa, 

niż w roku poprzednim. Np. kradzież cudzej rzeczy, w tym kradzież z włamaniem 

odpowiednio: w 2018 r. wykrywalność wynosiła 23,04%, a w 2019 – 19,08%.  

W 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek (o 30%) liczby wypadków 

drogowych na terenie gminy Stare Babice. Doszło do mniejszej liczby wypadków drogowych, 

niż w roku poprzednim oraz mniej było osób poszkodowanych w tych wypadkach: w roku 

2019 - 7 wypadków drogowych, w których rannych zostało 7 osób, natomiast w roku 2018  

– 10 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. W 2019 r., jak w roku poprzednim żadna 

osoba nie poniosła śmierci w wypadku. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych było 

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i przekroczenie dozwolonej prędkości oraz 

niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.  

W roku 2019 najczęściej występującym przestępstwem drogowym było kierowanie 

pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do 

alkoholu, określone w art. 178a §1 kodeksu karnego. Na terenie gminy Stare Babice 
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ujawniono 52 kierowców, którzy popełnili to przestępstwo. Stanowi to wzrost wykrywalności 

tego rodzaju przestępstw o 75% w stosunku do roku poprzedniego. 

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, w ramach 

realizowanego od 2016 roku programu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci 

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonywali kontroli 

miejsc wskazanych przez mieszkańców, gdzie ich zdaniem dochodziło do przestępstw lub 

zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale także łamania przepisów ruchu 

drogowego. W wyniku podejmowanych czynności przez funkcjonariuszy policji: zatrzymano 

153 osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, wylegitymowano 2634 osoby, 

przeprowadzono 5223 interwencje własne oraz zlecone zarówno w miejscach publicznych, 

jak i w miejscach zamieszkania osób zgłaszających, w stosunku do 733 osób zastosowano 

postępowanie mandatowe lub środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia  

w związku z popełnionymi wykroczeniami. W wyniku ujawnienia wykroczeń w 2019 r. 

skierowano do Sądu 93 wniosków o ukaranie (odpowiednio w 2018 r. – 88 wniosków). 

Według oceny Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w chwili obecnej na terenie gminy Stare Babice nie istnieje poważne zagrożenie czynami 

karalnymi popełnianymi przez osoby nieletnie. W porównaniu do ogólnej liczby przestępstw 

ilość czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich stanowi bardzo niewielki procent. 

Wśród nieletnich zamieszkałych na terenie gminy nie stwierdzono zagrożeń związanych  

z żebractwem, prostytucją czy pedofilią. Nie odnotowano także przestępstw narkotykowych 

wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Odnotowano natomiast przypadki spożywania 

alkoholu przez nieletnich. W celu przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji nieletnich 

policjanci przeprowadzali rozmowy w rodzinie i z pedagogami, odbywali spotkania  

z młodzieżą w szkołach oraz przeprowadzali kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży 

(park, parkingi, skwery, tereny i obiekty niezagospodarowane). 

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Stare Babice, w roku 2019, podobnie jak 

w latach poprzednich, współpraca samorządu lokalnego z policją  odbywała się na wielu 

płaszczyznach. Policja realizowała takie programy prewencyjne jak: „Razem Bezpieczniej”, 

„Bezpieczny Rowerzysta”, „Bezpieczny Pieszy”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”, „Bezpieczne 

Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Pasy”, „Telefony”, „Niechronieni Uczestnicy Ruchu 

Drogowego”, „Trzeźwy Kierowca”, „Nie prowadzę po Alkoholu”, „Alkohol i Narkotyki”, 

„Widoczny Bezpieczny” oraz „Bezdomność”.  

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizując procedurę „Niebieskiej Karty” 

dzielnicowi systematycznie uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych i Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  
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 W 2019 r. samorząd gminy Stare Babice wspierał finansowo i rzeczowo działania 

mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców: 

 przekazano Policji kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne, co 

pozwoliło wystawić dodatkowych 225 służb, 

 Wójt Gminy w ramach umowy użyczenia przekazał na potrzeby Policji alkomat Promiler, 

służący do przeprowadzania prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości.  Umożliwiło to 

mieszkańcom gminy i osobom przebywającym na terenie Gminy sprawdzenie zawartości 

alkoholu w wydychanym powietrzu przed rozpoczęciem jazdy. 

 

 

 

 

 W ramach dofinansowania ze środków Gminy Stare Babice na potrzeby Komendy 

Powiatowej Policji zakupiono:  

 narkotestery do urządzenia Drägger (pozwalające na przeprowadzenie badania 

kierowców pod kątem substancji psychotropowych i odurzających); 

 materiały promocyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności 

nadużywania alkoholu; 

 monitor do komputera. 

 



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

100 

 

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych oraz na drogowych  

przejściach dla pieszych w 2019 r. wykonano: 

 oświetlenie na skwerze za przedszkolem w Bliznem Jasińskiego;  

 oświetlenie terenu przy placu Chopina w Borzącinie Dużym;  

 oświetlenie pod wiatami przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie;  

 oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej róg ul. Bugaj z montażem na 

istniejącym słupie energetycznym; 

 doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 580 (ul. Warszawska) - przy 

ul. Konopnickiej; 

 doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 580 (ul. Warszawska) -  przy 

ul. Wieruchowskiej. 

 

 

 
Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Warszawska przy ul. Wieruchowskiej 
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Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Warszawska przy ul. Konopnickiej 

 

 

7.2. OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY  

 

W obszarze działań na rzecz zapewnienia porządku aktywnie pracowała Straż Gminna. 

Łącznie w systemie dwuzmianowym strażnicy gminni wypracowali 717 służb 

ośmiogodzinnych, z czego 38 służb w dni weekendowe i świąteczne, tj. w soboty, niedziele  

i święta. Patrolując teren gminy 

służbowymi pojazdami marki Skoda 

Roomster i Ford Courier strażnicy 

przejechali łącznie 53 981 

kilometrów. W roku 2019 

funkcjonariusze Straży Gminnej 

podjęli i przeprowadzili łącznie 

2780 interwencji, na które składały 

się interwencje przeprowadzone  

z własnej inicjatywy, zgłoszone 

przez mieszkańców gminy, zlecone 

przez jednostki organizacyjne 

Urzędu Gminy Stare Babice lub inne instytucje. Liczba ujawnionych w 2019 roku wykroczeń 

wyniosła 768 (w 2018 r. - 646), co daje średnio 1,07 wykroczeń ujawnianych w ciągu służby 

patrolowej. Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 kodeksu wykroczeń) zastosowano 
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530 razy, udzielono 229 mandatów, a do Sądu Rejonowego w Pruszkowie skierowano  

7 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. 

Interwencje w zakresie poprawy stanu porządku, bezpieczeństwa i czystości na terenie 

gminy Stare Babice dotyczyły głównie: spożywania alkoholu w miejscu publicznym; 

udzielania pomocy osobom będącym w stanie upojenie alkoholowego, poprzez odwiezienie 

ich do miejsca zamieszkania na terenie naszej Gminy; udzielania pomocy osobom 

pogryzionym przez zwierzęta; udzielania pomocy chorym zwierzętom, ptakom  

i płazom oraz zgłaszania odpowiednim służbom przypadki odnalezienia martwych zwierząt.  

Realizując zadania dotyczące współudziału w ochronie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego Straż Gminna prowadziła także działania o charakterze profilaktycznym,  

w ramach których:  

 przeprowadziła wspólnie z Strażnikami Kampinoskiego Parku Narodowego 9 patroli,  

 uczestniczyła w 4 akcjach zabezpieczających (Bezpieczna Droga do Szkoły, Bezpieczne 

Ferie, Bezpieczne Wakacje, Akcja Znicz), 

 w siedzibie Straży Gminnej zostały przeprowadzone dwa spotkania z przedszkolakami na 

temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 w okresie zimowym Straż Gminna wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

prowadziła działania pod kryptonimem „Bezdomni”. Wspólne działania polegały na 

objęciu kontrolą budynków, pustostanów oraz miejsc gdzie przebywały osoby bezdomne 

celem udzielania im szeroko rozumianej pomocy, 

 na terenie Gminy Stare Babice w roku 2019 strażnicy gminni uczestniczyli  

w zabezpieczeniu 31 imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym, sportowym oraz 

religijnym.   

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej obejmowały także 

współpracę Straży Gminnej z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. Polegały na stałej wymianie informacji o występujących zagrożeniach  

w ramach bieżących spotkań funkcjonariuszy i kadry kierowniczej oraz w trakcie spotkań 

przedstawicieli Straży Gminnej i Policji z Radnymi Gminy w trakcie posiedzeń Komisji ds. 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Stare Babice. W trakcie tych spotkań 

wymieniano się uwagami i spostrzeżeniami na temat najbardziej uciążliwych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wypracowywano wspólne wnioski  

i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia zagrożeń oraz poprawy stanu porządku  

i bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Babice. 
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 W celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w roku 2019 dokonano 

uporządkowania spraw związanych z monitoringiem: 

 przekazano to zadanie do realizacji Straży Gminnej, 

 uruchomiono Centrum Monitoringu. 

 

 W listopadzie 2019 r. zatrudniono nowego Komendanta Straży Gminnej. W grudniu 2019 

r. w wyniku przeprowadzonych naborów w Straży Gminnej zawarto umowy o pracę na 

stanowiskach operatorów monitoringu (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.)  

 

 Wydatki z budżetu gminy na realizację zadań Straży Gminnej wyniosły w 2019  roku 

ogółem 862 837, 28 zł. 

 

7.3. ZAPOBIEGANIE POŻAROM I PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA  

Ważnym uzupełnieniem działań w celu tworzenia warunków do utrzymania bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Gminy są zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.  

Na terenie Gminy Stare Babice bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewniają dwie 

Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Stare Babice oraz OSP Borzęcin Duży. Obie jednostki należą 

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Stare Babice liczy 66 druhów 

czynnych, w tym 6 z nich to członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, natomiast OSP 

Borzęcin Duży liczy 56 druhów czynnych, w tym 10 z nich to członkowie Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej. 
 

Tabela: Ilość działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP w 2019 r.: 

 

Rodzaj czynności Ogółem OSP Stare Babice OSP Borzęcin Duży 

Pożary 101 69 32 

Miejscowe zagrożenia 157 121 36 

Alarmy fałszywe 25 21 4 

Ogółem:  283 211 72 
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Na wyposażeniu OSP Stare Babice są 4 samochody pożarnicze: Man TGM 13.280  GBA 

2,5/25; Volkswagen Transporter SLKw; SCANIA P82 GCBA ; IVECO SD 37. 

 

 

 

 

Także 4 samochody pożarnicze znajdują się na wyposażeniu OSP Borzęcin Duży: Fiat Ducato 

SLRd; Renault Midlum GBA 2,5/24; SCANIA GCBA 5/36; Mercedes VITO. 
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W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców strażacy OSP 

zabezpieczali imprezy plenerowe, organizowane na terenie Gminy i Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, wspierając służby porządkowe oraz medyczne, takie jak m.in.: bieg Dziesiątka 

Babicka;  Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego; Festyn w Zielonkach ,,Polana Dwóch 

Stawów’’;  Festyn ,,Wianki Blizne’’;  Piknik Folkowy w Zielonkach; Koncert Disco Polo na 

Polanie w Zielonkach.  

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej w 2019 r. przeprowadzono ćwiczenia praktycznego 

sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w następujących obiektach Gminy Stare 

Babice: 

 Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, 

 Szkoła  Podstawowa  w Starych Babicach, 

 Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, 

 Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym, 

 Urząd Gminy Stare Babice. 

Po praktycznych ćwiczeniach z ewakuacji strażacy OSP przeprowadzali krótki instruktaż  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

W zakresie działań prewencyjnych w celu operacyjnego rozpoznania terenu przeprowadzane 

były kontrole dostępności dróg pożarowych i dojazdowych na terenie Gminy oraz doraźne 

kontrole sprawności hydrantów przeciwpożarowych, wprowadzając ponadstandardowe ich 

oznakowanie taśmami odblaskowymi, w znacznym stopniu zwiększające ich widoczność.   

W roku 2019 podejmowane były także działania na rzecz zwiększenia kompetencji do 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy OSP w ramach dni otwartych oraz 

 w trakcie zabezpieczenia imprez prowadzili szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. 

Przeprowadzone zostało również szkolenie otwarte dla mieszkańców gminy (w ramach 

środków Funduszu Sołeckiego).   

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców  

i gotowości bojowej OSP w 2019 roku pozyskano nieodpłatnie samochód pożarniczy  

– drabinę marki IVECO dla OSP Stare Babice. 

Z budżetu Gminy w 2019 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową  kwotę blisko 

750.000,00 zł, (w tym wydatki bieżące 299.075,58 zł, wydatki majątkowe – 223.850,00 zł).  

W szczególności wykonano projekt modernizacji poddasza na część użytkową w budynku 

strażnicy OSP Borzęcin Duży (55. 350,00 zł), oraz przekazano dotację w kwocie 120.000.00 zł 

na wykończenie pierwszego piętra remizy OSP Stare Babice.  
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Strażnica OSP Stare Babice 

 

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono agregat do zasilania urządzeń hydraulicznych, 

węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice; 

przenośne radiostacje analogowe; hełmy i lance do gaszenia pożarów w kominach; system 

podtrzymywania ciśnienia samochodu pożarniczego; drobny sprzęt medyczny; sprzęt 

audiowizualny do szkoleń, wyposażenie gastronomiczne kuchni świetlicy wiejskiej przy OSP 

Stare Babice oraz przeprowadzono specjalistyczne szkolenie dla członków OSP Borzęcin 

Duży. W ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 105.494,00 zł 

(szczegółowe przeznaczenie tej kwoty przedstawiono w części dotyczącej funduszy 

soleckich). 

Ponadto z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyposażenie 

obu OSP wzbogaciło się m.in. o ubrania specjalne typu NOMEX, obuwie strażackie.   

 

 

 

7.4. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM POMOCY W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA  

Wójt Gminy kieruje oraz koordynuje realizację zadań obronnych, obrony cywilnej oraz 

zarządzania kryzysowego.  Jest szefem Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącym Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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Zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej1 

obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 

publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny; 

współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 

skutków.  

Zasady oraz sposoby realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Stare Babice określa, 

wprowadzony zarządzeniem wójta gminy, Plan Obrony Cywilnej Gminy Stare Babice. Do 

wykonywania zadań obrony cywilnej (w zakresie ostrzegania, alarmowania i ochrony 

ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych w czasie 

wojny lub klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, przezwyciężania ich bezpośrednich 

następstw, jak też zapewnienia ludności warunków koniecznych do przetrwania), utworzono 

następujące formacje obrony cywilnej: Formacja do Zadań Ogólnych, Formacja Ratownictwa 

Medycznego, Formacja Ratownictwa Komunalnego, Formacja Ochrony Płodów Rolnych, 

Drużyna Wykrywania i Alarmowania. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy w zakresie ostrzegania ich przed 

grożącym niebezpieczeństwem, wykorzystywany jest, uruchomiony w 2017 roku, 

nowoczesny scentralizowany System Wczesnego Ostrzegania, umożliwiający za pomocą 

syren szczelinowych o dużej mocy, ogłaszanie alarmów zarówno sygnałem akustycznym jak  

i przekazywanie komunikatów głosowych.  

Zasady oraz sposoby realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Stare 

Babice określa, wprowadzony zarządzeniem wójta gminy, Plan Zarządzania Kryzysowego 

Gminy Stare Babice. Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań 

zarządzania kryzysowego jest, powołany przez wójta Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, wspierający wójta w realizacji zadań w zakresie zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 

działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania 

infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.  

W 2019 roku na terenie Gminy Stare Babice nie wystąpiły potencjalne zagrożenia  

i zdarzenia dla bezpieczeństwa gminy, które wymagały uruchomienia Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego i realizacji działań określonych w Planie Zarządzania 

Kryzysowego Gminy Stare Babice, a także uruchomienia w trybie alarmowych Systemu 

Wczesnego Ostrzegania.  

   

Sprawy obronne w 2019 roku realizowane były we współpracy z Wojskową Komendą 

Uzupełnień Warszawa-Ochota przede wszystkim w zakresie: 

                                                           
1
 art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 

jednolity, Dz. U. 2019, poz. 1541 z późn. zm.) 
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 nakładania na mieszkańców gminy decyzjami administracyjnymi obowiązku świadczeń 

osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (w 2019 roku wydano 30 decyzji na świadczenia 

osobiste i 30 decyzji na świadczenia rzeczowe);  

 doręczania dokumentów powołania i wezwań do wykonania świadczeń osobistych  

i rzeczowych w trybie Akcji kurierskiej (w 2019 roku 1 raz uruchomiono Akcję kurierską); 

 udziału w rejestracji i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej (w 2019 roku podlegało  

109 osób). 

 

W celu podniesienia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie wykonywania 

zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, w 2019 roku prowadzono 

szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy, kierowników jednostek podległych  

i nadzorowanych oraz pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania obronne. Łącznie  

w szkoleniach tych  uczestniczyło 79 osób.  

W ramach powszechnej samoobrony oraz działalności popularyzująco-instruktażowej dla 

ludności, w lokalnej prasie, newsletterze i na stronie internetowej urzędu, publikowano 

materiały popularyzujące sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  
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VIII. POLITYKA SPOŁECZNA 

Aktywność gminy w obszarze polityki społecznej wpisywała się w realizację następujących 

dokumentów programujących rozwój:  

 Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku, w tym w szczególności celu 

strategicznego: Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczności 

lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych a także Programu Rozwoju 

Infrastruktury Społecznej oraz Programu Aktywizacji społecznej i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. 

 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 

2014-2020, w szczególności celu strategicznego nr 4 Zintegrowany system pomocy 

osobom starszym, długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym”. 

 

8.1. POMOC SPOŁECZNA 

Działania z zakresu pomocy społecznej stanowią dużą część aktywności władz gminy, a koszt 

ich realizacji jest jedną z większych pozycji w wydatkach finansowanych z budżetu gminy. 

Gmina Stare Babice jest miejscem zróżnicowanych i atrakcyjnych form pomocy społecznej  

dla osób potrzebujących oraz pozostałych mieszkańców. 

8.1.1. Świadczenia 

Rodzaje świadczeń, realizowanych przez GOPS  w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:   

I. Świadczenia pieniężne II. Świadczenie niepieniężne 

1. finansowane z budżetu państwa: 
1) zasiłek stały 
2) zasiłek okresowy 
3) zasiłek rodzinny z dodatkami 
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
5) świadczenia rodzicielskie 
6) świadczenie wychowawcze 
7) jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin   „Za życiem” 
8) jednorazowe świadczenie wynikające z 

realizacji rządowego programu „Dobry start” 
9) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
10) świadczenia opiekuńcze: 

a) świadczenie pielęgnacyjne 
b) zasiłek pielęgnacyjny 
c) specjalny zasiłek opiekuńczy 
d) zasiłek dla opiekuna 

1) praca socjalna 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne 
3) składki na ubezpieczenie społeczne 
4) pomoc rzeczowa 
5) sprawienie pogrzebu 
6) poradnictwo specjalistyczne 
7) interwencja kryzysowa 
8) schronienie 
9) usługi opiekuńcze 
10) specjalistyczne usługi opiekuńcze 
11) posiłek 
12) niezbędne ubranie 
13) pobyt i usługi w domu pomocy 

społecznej 
14) pomoc w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych 
 

2. finansowane z budżetu gminy: 
1) zasiłek celowy 
2) specjalny zasiłek celowy 
3) zasiłek okresowy 
4) zasiłek celowy przyznany osobie, która 

poniosła straty w wyniku  zdarzenia losowego 
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Zestawienie wydatków na świadczenia i ilość osób korzystających ze świadczeń w 2019 roku: 

 

PONIESIONE WYDATKI NA ŚWIADCZENIA  

2019 rok 

Kwota w zł Liczba  osób 

ŚWIADCZENIA ogółem:     739 011,95    

środki własne gminy      508 862,65   
  

środki z MUW:      230 149,30   

zasiłki celowe        75 733,38   112 

w tym zdarzenia losowe                 -   --    

opłaty za pobyt  w schroniskach (śr. wł. gm.)                                   27 144,63  6 

opłaty za pobyt w DPS (śr. wł. gm.)             195 355,58  7 

zasiłki okresowe (śr. wł. gm.)                  -     
6 zasiłki okresowe  (MUW)         6 642,35  

zasiłki stałe (ze śr. wł. gm.)                  -     
32 zasiłki stałe  (MUW)      160 816,63  

składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające 
zasiłki stałe (śr. wł. gm.)   

                 -      
 

21 składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające 
zasiłki stałe (MUW)               

       10 798,32  

wydatki zw. z wolontariatem (śr. wł. gm.),               308,99   9 

wydatki Seniorów (śr. wł. gm.)  w tym:        23 293,48    

 - Klub Seniora        18 273,26  35-40 

 - dwie uroczystości gminne dla Seniorów Gminy          5 020,22 zł  ok. 300  

prace społecznie-użyteczne (śr. wł. gm.)        12 430,60 ł  15 

program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłek i 
świadczenia pieniężne) – ogółem, w tym: 

       78 194,00  

180 
ze środków gminy        29 902,00  

ze środków Wojewody        48 292,00  

usługi opiekuńcze (śr. wł. gm.)         2 109,95  1 

specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki zlecone z MUW)         3 600,00  1 

współfinansowanie gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 
(śr. wł. gm.) 

       38 252,06  14 
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współfinansowanie gminy pobytu dzieci w placówkach 
opiekuńczych (śr. wł. gm.) 

     104 331,98  6 

 

Świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w ramach 

zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa (MUW) w 2019 roku 
 

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o  pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”, rządowego programu „Dobry start” 

Ogółem: 
Kwota w złotych Liczba świadczeń 

23 705 574  54 302 

zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze           2 775 984  10 918 

koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 
świadczenia rodzinne 

             21 272   24 

świadczenia wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”   

              8 000   2 

świadczenia z funduszu  alimentacyjnego            206 690  484 

świadczenia rodzicielskie            230 843  249 

koordynacja Programu 500+               51 802   140 

świadczenia wychowawcze        19 174 129  38 473 

składki emerytalno-rentowe dla osób uprawnionych do 
zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia 
pielęgnacyjnego 

           292 730  722 

świadczenia wynikające z rządowego programu „Dobry 
start” 

           912 300   3 042 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadcz. rodzinne 

             31 824   248 

 

W 2019 r. według danych Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 

1) ze świadczeń rodzinnych skorzystało 609 rodzin; 

2) z funduszu alimentacyjnego – 31 rodzin; 

3) ze świadczenia rodzicielskiego – 37  rodzin; 

4) ze świadczenia wychowawczego korzystało – 2845 rodzin  

5) ze świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem” –  skorzystały 2 rodziny; 
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6) ze świadczenia wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 

skorzystało 2048  rodzin. 

 

8.1.2.  Programy rządowe/ osłonowe/ inne, wynikające z lokalnych potrzeb 

 

Realizowane w 2019 r. przez GOPS w Starych Babicach programy:   

 

 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „POSIŁEK  

W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019-2023  

W dniu 15 października 2018 r. została podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów  

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007). Wsparciem w ramach programu zostały objęte 

osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Adresatami Programu są m. in. 

 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 

 osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore  

i niepełnosprawne. 

W 2019 r. liczba osób objętych programem wyniosła 180 osób, w tym 86 dzieci.  

 

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 

Od 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dystrybucję żywności w ramach PO 

PŻ. Jest to krajowy program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego rozp. FEAD.  

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet 

państwa) w podziale 85% i 15%. Instytucją zarządzającą w systemie realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do ograniczonej liczby osób znajdujących się  

w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 

poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium 

dochodowego określonego w ww. ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie. 
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Tabela: Wydawanie żywności w 2019 roku  

 

Lp.  Podprogram  Data Ilość paczek Żywność (kg) 

1  podprogram 2018  28.01.2019 r. 316  4 712,00 

2  podprogram 2018  07.02.2019 r. 315  4 348,76 

3  podprogram 2018  11.03.2019 r. 314  1 687,00 

  razem    10 747,76 

 

8.1.3. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

W ciągu całego roku prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób. W 2019 r. z budżetu 

gminy wydatkowano na ten cel kwotę 12 430,60 zł. Jest to część sfinansowana ze środków 

Gminy Stare Babice. Natomiast 60% kosztów ww. świadczeń w ramach refundacji pokrywa 

Powiatowy Urząd Pracy.  

 

8.1.4. OCHRONA ZDROWIA - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

Wydatki na Programy polityki zdrowotnej w 2019 roku wyniosły: 17 880,00 zł. Zostały 

przeznaczone na realizację: 

 

1) „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia”  

Szczepienia odbyły się w: 

a) Centrum Medyczno Rehabilitacyjne Sorno Edyta Stankiewicz z siedzibą w Starych 

Babicach ul. Rynek 21 – zaszczepiono 123 osoby (kwota 6150 zł.); 

b) NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Drynkowska-Zawada,   w Borzęcinie Dużym 

ul. Warszawska 818 – zaszczepiono 50 osób (kwota 2000 zł). 

W ramach realizacji ww. programu wydatkowano w 2019 r. kwotę 8150 zł. 

 

2) „Program Opieki nad Kobietą w Ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”                 

„Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w latach 2017 – 

2020” został przyjęty uchwałą Nr XXII/210/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia  

29 września 2016 r., a zmieniony uchwałą nr VII/51/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 

marca 2019 r.  

Jest to pierwszy, bezpłatny program, którego celem głównym jest podniesienie wiedzy  

i umiejętności pacjentek oraz ich partnerów w tematyce związanej z ciążą, połogiem oraz 

opieką nad dzieckiem, począwszy od wczesnych tygodni ciąży. W „Programie opieki nad 

kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” przewiduje się przeprowadzenie 

maksymalnie do 10 kursów rocznie, a na każdy kurs przypada od 3 do 6 par uczestników. 
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Realizację ww. programu w 2019 roku prowadziła Fundacja Nasze Szczęścia z siedzibą  

w Lipkowie przy ul. I. Mościckiego 71. W 2019 r. W ramach Programu przeprowadzono 

 3 kursy dla 14 mam w łącznej kwocie  9730 zł. 

 

8.1.5. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW (STYPENDIA 

SZKOLNE) 

 

W 2019 roku stypendium szkolne otrzymało 41 uczniów. 

Przyjęto również 2 wnioski na zasiłek szkolny. Wydano 2 decyzje przyznające zasiłek szkolny 

dla 2 uczniów, w łącznej kwocie 1240 zł. 

 

8.2. KARTA DUŻEJ RODZINY  

 

Karta Dużej Rodziny to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co 

najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Karta przyznawana jest na 

wniosek członka rodziny wielodzietnej, który spełnia kryteria do jej otrzymania i jest 

wydawana bezpłatnie. Do 31 grudnia 2019 r. wydano łącznie 2101 Kart Dużej Rodziny dla 

426 rodzin. 

Na obsługę realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny wydatkowano w 2019 roku kwotę w wysokości 1342,17 zł, w tym 100% ze środków  

z budżetu państwa. 

Samorządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych 

Samorządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych został przyjęty Uchwałą  Nr XLV/477/18 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Stare Babice Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych. 

Program ma na celu: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej; 

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej; 

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej; 

4) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

Osobami uprawnionymi do korzystania z „Programu” są osoby zamieszkujące na terenie 

Gminy Stare Babice, które posiadają Kartę Dużej Rodziny przyznawaną na podstawie ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny. 

Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do: 

1) 20% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych 

oraz zajęciach płatnych organizowanych przez wszystkie samorządowe instytucje kultury,  

z siedzibą na terenie Gminy Stare Babice, 

2) 20% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w zajęciach i wydarzeniach płatnych 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Stare Babice. 
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Dom Kultury Stare Babice w 2019 rok udzielał 20% zniżki na zajęcia i warsztaty uczestnikom 
zajęć posiadającym Kartę Dużej Rodziny wydane w gminie Stare Babice o numerach 
początkowych 1432072. Z ulg i zniżek skorzystało ok. 250 osób, kwota udzielonych ulg i 
zniżek wyniosła 20 685 zł. Zajęcia organizowane bezpośrednio przez GOSiR oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną nie są zajęciami odpłatnymi.  
 

8.3. WOLONTARIAT 

Wolontariat przy GOPS istnieje od listopada 2004 r. Angażując wolontariuszy Ośrodek może 

bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.                         

Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom, zakłada również 

pewną ciągłość i systematyczność w działaniach podejmowanych bezpośrednio na rzecz 

osób najbardziej potrzebujących. 

Wolontariusze pomagają  między innymi:  

1) rodzinom wielodzietnym, 

2) osobom starszym, samotnym, 

3) osobom niepełnosprawnym, 

4) dzieciom, młodzieży w nauce m. in. z matematyki, języka polskiego, języków obcych. 

Wolontariusze oprócz swojego podstawowego działania uczestniczą w spotkaniach, które 

odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas spotkań omawiana 

jest m. in. sytuacja podopiecznych, u których Wolontariusze świadczą pomoc, zgłaszane są 

nowe pomysły dotyczące działań wolontarystycznych.   

W 2019 roku kolejny raz odbył się konkurs „Wolontariusz Roku 2019”, w którym każdy 

mógł wytypować kandydata – z grona dorosłych i młodzieży. Spośród zgłoszonych 

kandydatów powołana Kapituła Konkursu, której przewodniczył Zastępca Wójta Gminy Stare 

Babice Tomasz Szuba, wybrała dwóch laureatów, zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu 

– w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) osoba indywidualna do 16 roku życia – statuetkę otrzymał Tadeusz Berkowski – 

uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym; 

2) osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – statuetkę otrzymała Pani Lidia 

Ignatowska. 

Kapituła przyznała również wyróżnienia: 

1) w kategorii osoba indywidualna do 16 roku – dla: Mileny Grabowskiej, Natalii 

Buczulak, Oliwii Matusiak, Olgi Grabowskiej, Ewy Oleksiewicz, Zuzanny Stanickiej, 

Juliana Pastuszki, Daniela Gorala; 

2) w kategorii osoba indywidualna powyżej 16 roku – dla: Ewy Czajczyńskiej-Mastalerz, 

Marty Radzikowskiej, Pawła Melona, Ireneusza Auguścika, Romualda Grabowskiego, 

Michała Nowickiego, organizatorów Akcji Strażackie Pogotowie Św. Mikołaja, którego 

przedstawicielem był Łukasz Sawionek. 

Uroczysta VI Gala Wolontariatu odbyła się 5 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Domu 

Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli. 

Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy i gratulacje z rąk Wójta Gminy Stare Babice Sławomira 

Sumki. Gala tradycyjnie została połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia 
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Wolontariusza. Z tej okazji Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka złożył życzenia 

wszystkim Wolontariuszom.  

Organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundacja Na Przekór.  

 

8.4. POMOC RODZINIE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach od 1 stycznia 2012 r. realizuje 

zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.). Uchwałą Nr XXIV/227/16 Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 24 listopada 2016 r. przyjęto do realizacji Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2017-2019. Celem programu jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych oraz 

przeżywających trudności w wypełnianiu swoich obowiązków opiekuńczych  

i wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego wykonywania tych 

funkcji.  

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo  

w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki  

w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
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Tabela:  Płatności za pobyt dzieci umieszczone w 2019 roku w pieczy zastępczej  

L.p. Rodzaj pieczy zastępczej 
Ilość dzieci 

umieszczonych  
w 2019 r.  

Opłaty za pobyt dzieci 
w 2019 r. 

 
1. 

 
Rodziny zastępcze 

 

 
14 

 
38 252,06 zł 

2. 
Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

 
6 

 
104 331,98 zł 

 
 

Razem na dzień 31.12.2019 r. 
 

20 
 

142 584,04 zł 

 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny realizował „Program 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – asystent rodziny”. 

Pracą z asystentem rodziny w ciągu całego 2019 roku objęto 7 rodzin, w których znajduje się 

26 dzieci.   

Wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosło: 23.400,00 zł, w tym ze środków Gminy – 

21.636,00 zł; ze środków Wojewody w ramach rezerwy celowej budżetu państwa  1.764,00 

zł. 

8.5. PRZECIWADZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII  

W 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 

466.259,34 zł.  

W zakresie zwalczania narkomanii wykonano wydatki w wysokości 8.898,24 zł. 

Środki związane ze zwalczaniem narkomani zaplanowano na realizację zadań typowo 

związanych z uzależnieniami od narkotyków. Zabezpieczona na 2019 r. kwota miała na celu 

efektywne działanie na rzecz przeciwdziałania narkomanii przede wszystkim w przypadku 

zgłaszania się osób uzależnionych od tego typu substancji lub wystąpienia na terenie gminy 

problemu wymagającego interwencji. 

Kwota ta została wydatkowana na zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia 
zajęć w zakresie uzależnień, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla klas 7-8  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym i Koczargach Starych oraz udział  
w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Ponadto, zakupiono projektor Epson, narkogogle oraz narkotesty do badań pod wpływem 

narkotyków dla kierujących pojazdami. 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano wydatki bieżące w wysokości 

457.361,10 zł, w tym: 

 kwota 123 866,83 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz  

z pochodnymi. 

 kwotę 295 894,27 zł wydatkowano na programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, 

dokonano opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, zakupiono artykuły biurowe oraz 
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dofinansowano udział w obozach sportowych z programem profilaktyki uzależnień dla 

dzieci z gminy Stare Babice. 

Ponadto udzielono dotacji: 

 w kwocie 16 000,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica, na realizację zadania pod 

nazwą „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym”, 

 w kwocie 15 000,00 zł Fundacji Na Przekór, na realizację zadania pod nazwą 

„Uniwersytet dla dzieci – II edycja”, 

 w kwocie 6 600,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica, na realizację zadania  

„W poszukiwaniu autorytetów we współczesnym świecie”. 

 

IX. POLITYKA SENIORALNA 

Docelową misję (stan docelowy realny) Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025  
w zakresie polityki senioralnej  określono następująco: 

GMINA PROWADZĄCA SKUTECZNĄ I AKTYWNĄ POLITYKĘ SENIORALNĄ, W KTÓREJ 
FUNKCJONUJE GMINNA RADA SENIORÓW I DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB 
STARSZYCH. 

 

Działania podejmowane w 2019 r. w zakresie polityki senioralnej były realizacją celów 

strategicznych i operacyjnych oraz programów, określonych w Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-20201, w tym w 

szczególności: Celu Strategicznego Nr 4: „Zintegrowany system pomocy osobom starszym, 

długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym” i celu  operacyjnego Nr 1. „Wsparcie  

i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorujących”; Celu 

Strategicznego Nr 1: „Wsparcie  i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i 

długotrwale chorujących”, a także celu operacyjnego Nr 3.4. określonego w Gminnej 

Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 r.: „Osoby starsze aktywne i przydatne 

społeczeństwu gminy” oraz Programu aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów 

społecznych.  

Gmina Stare Babice dba o wzbogacenie oferty usług i poprawę jakości życia, wsparcie 

samodzielności i aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności.  

W 2019 r. podejmowano działania, mające na celu zwiększenie różnorodności oferty usług 

dla seniorów, stworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej 

wykorzystując istniejące zasoby infrastruktury społecznej oraz rozwój zróżnicowanych form 

aktywności społecznej. 

                                                                        
1
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-2020 została 

przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/356/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014 r.  
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 Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 174/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. przyjął Strategię 

Polityki Senioralnej Gminy Stare Babice na lata 2019 – 20302, uchwaloną  Uchwałą nr 

11/19 Gminnej Rady Seniorów z dnia 13 czerwca 2019 r.  

 W kwietniu 2019 r. odbyło się spotkanie pn. "Bezpieczna gmina dla seniorów". Na 

zaproszenie Wójta Sławomira Sumki odpowiedziało blisko 50 uczestników. Pomysł 

„kopert życia” w Gminie Stare Babice zainicjowała Gminna Rada Seniorów Gminy Stare 

Babice.  

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wręczył zebranym „koperty życia”.  

Jest to koperta przechowywana 

najczęściej w lodówce lub szafce, 

zawierająca formularz z krótkim opisem 

historii choroby, listą zażywanych leków, 

danymi chorego oraz kontaktem do 

lekarza prowadzącego i najbliższych 

członków rodziny – informacjami 

niezbędnymi podczas przeprowadzania 

wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania 

pomocy medycznej. Adresowana jest do 

lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję w domu potrzebującego. 

Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie. Ratownik medyczny 

przeprowadził również krótki kurs pierwszej pomocy – na fantomach ćwiczyli seniorzy. 

Ważną częścią spotkania był wykład 

dotyczący oszustw na osobach 

starszych, przeprowadzony przez 

policjantów z KPP w Starych Babicach. 

Wykład ten miał na celu zapoznanie 

słuchaczy z aktualnymi metodami 

kradzieży dokonywanymi na osobach 

starszych, jak np. metoda „na 

policjanta”, czy „na wnuczka” oraz 

poinstruowaniem, jak w takich 

sytuacjach należy postąpić.  

 We wrześniu 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej został utworzony punkt 

czytelnictwa prasy senioralnej (Głos Seniora, Pokolenia, itd.). 

 Wójt udostępnił pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 w Starych 

Babicach Gminnej Radzie Seniorów, odbywają się tam dyżury członków Rady, w pierwszy 

poniedziałek miesiąca,  w godz. 11.00 – 13.00.  

                                                                        
2
 Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia polityki 

senioralnej Gminy Stare Babice na lata 2019-2030. 
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 Przez cały 2019 rok (z wyłączeniem lipca i sierpnia) w Klubie Mieszkańca odbywały się 

zajęcia pn. „Gimnastyka przy muzyce” prowadzone przez Panią Małgorzatę Baranowską. 

Zajęcia cieszą się bardzo dobrą opinią i dużym zainteresowaniem osób starszych. 

 Dla Seniorów Gminy zorganizowano również następujące bezpłatne szkolenia:  

1) „Zagrożenia konsumenckie” – 2 października 2019 r. 

2) „Dostęp do nowych mediów cyfrowych” – 23 października 2019 r.  

3) „Pierwsza pomoc” – 15 listopada i 22 listopada 2019 r. (po 4 godz. zajęć), 

obejmująca: część teoretyczną (schemat postępowania w przypadkach zagrożeń; 

prawne aspekty pierwszej pomocy; jak zadbać o bezpieczeństwo własne  

i poszkodowanego; jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia; najnowsze 

wytyczne dotyczące technik resuscytacji) oraz ćwiczenia praktyczne (postępowanie  

w przypadku zadławienia; udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu; 

resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR na manekinie; postępowanie w przypadku 

podejrzenia urazu kręgosłupa; tamowanie krwotoków; posługiwanie się 

automatycznym defibrylatorem [AED]). 

 

W ramach promocji działań realizowanych na rzecz seniorów w gminie Stare Babice: 

 w marcu 2019 r. został nagrany spot informacyjny o Ogólnopolskiej Karcie Seniora  

z udziałem seniorów i członków Gminnej Rady Seniorów; 

 w październiku 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice powstał film „Seniorzy  

w Gminie Stare Babice 2019”, przedstawiający seniorów z gminy Stare Babice, ich 

aktywności oraz działania gminnego samorządu na rzecz starszych mieszkańców gminy 

(https://www.youtube.com/watch?v=OUc4pGaqQDU); 

 w listopadzie w Radiu Niepokalanów wyemitowany został wywiad na temat realizacji 

polityki senioralnej w Gminie Stare Babice.  

 

Informacje dla seniorów publikowane są w Gazecie Babickiej (strony dla seniorów), 

wywieszane w gablotach informacyjnych: w Klubie Mieszkańca, Domu Kultury, Urzędzie 

Gminy. Na stronie internetowej informacje zamieszczane są w rubryce Seniorzy, zakładki: 

Rada Seniorów, Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniorów „Nadzieja”. 

 

Program Starobabicka Karta Seniora. 

Od 11 września 2018 r. w GOPS wydawane są Ogólnopolskie Karty Seniora w ramach 

Programu Starobabicka Karta Seniora dla Seniorów – mieszkańców Gminy Stare Babice, 

którzy ukończyli 60 lat. W 2019 roku wydano 94 Karty, a łącznie do dnia 31.12.2019 r. wydano 

350 Ogólnopolskich Kart Seniora.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUc4pGaqQDU
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9.1. GMINNA RADA SENIORÓW  

Gminna Rada Seniorów w Starych Babicach została powołana 16 grudnia 2015 r.3 w celu 

zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na 

sprawy dotyczące osób starszych, jak 

również w ramach tworzenia warunków 

do pobudzania aktywności 

obywatelskiej osób starszych.  

Do zadań Gminnej Rady Seniorów 

należy integracja środowiska seniorów 

/60+/  i wspieranie ich udziału w życiu 

społeczności lokalnej. Rada ma 

charakter doradczy, inicjatywny  

i konsultacyjny. Członkowie Rady 

pracują by poprawić warunki życia 

seniorów współpracując z różnymi 

organizacjami i władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych potrzeb ludzi starszych. 

  W 2019 r. Gminna Rada Seniorów uchwaliła Strategię Polityki Senioralnej Gminy Stare 

Babice na lata 2019 – 20304  (Uchwałą nr 11/19 Gminnej Rady Seniorów z dnia  

13 czerwca 2019 r.)  

 W 2019 r. Gminna Rada Seniorów realizowała  projekt wolontariacki "Seniorzy-Seniorom" 

– koncerty w Domach Opieki. W ramach projektu odbyło się szereg koncertów dla 

seniorów przebywających w Domach Opieki na terenie gminy Stare Babice: 

 09.02.2019 r.  w Domu Opieki w Borzęcinie Dużym,  koncert   Zespołu „Sami Swoi”);   

 08.-09.03.2019 r. koncerty z okazji Dnia Kobiet: w Domu Opieki w Zielonkach  

- Parceli koncert zespołu "Sami Swoi"; w Domu Opieki Ostoya - koncert zespołu  

"Retro";  

 27.– 29.05.2019 r. koncerty z okazji Dnia Matki: w Domu Opieki w Borzęcinie Dużym 

zespół "Sami Swoi"; w Domu Opieki ul. Warszawska – zespół "Kurdesz"  

z Centrum Kultury Wola w Warszawie, w Domu Opieki Ostoya – zespół "Retro"; 

 17.12.2019 r. koncerty kolędowe: Dom Opieki ul.  Warszawska – Zespół "Retro", Dom 

Opieki  Ostoya  - Zespół  "Kurdesz" , Dom Opieki  Borzęcin  Duży -  zespół "Sami Swoi".  

 

                                                                        
3
 UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej 

Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej Statutu. 
4
 Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia polityki 

senioralnej Gminy Stare Babice na lata 2019-2030. 
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 Starobabiccy Seniorzy i Gminna Rada Seniorów uczestniczyli w wielu ponadgminnych 
wydarzeniach, promując w ten sposób zarówno działania senioralne, jak i Gminę Stare 
Babice: 

 w  lutym uczestniczyli w II Konwencie Rad Seniorów w Legionowie; 

 w sierpniu grupa seniorów uczestniczyła w Powiatowym Dniu Seniora w Julinku 
(Gminna Rada Seniorów była współorganizatorem  tego wyjazdu); 

 w sierpniu 50 osobowa grupa starobabickich seniorów z członkami Gminnej Rady 
Seniorów na czele wzięła udział w  Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń w Warszawie 
(wyjazd zorganizowany przez GRS). Dekoracje na Paradę  Seniorów wykonano  
w ramach zajęć Robótki zręczne, natomiast gadżety sponsorowała Gmina Stare 
Babice; 

 we wrześniu uczestniczyli w II Powiatowym Dniu Sportu Seniora „Z uśmiechem”  

w Borzęcinie Dużym; 

 we wrześniu Gminna Rada Seniorów współzorganizowała wyjazd 50 osobowej grupy 

seniorów  na II Ogólnopolską Pielgrzymkę Seniorów do Częstochowy; 

 1 października uczestniczyli w sesji sprawozdawczo-wyborczej Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów III kadencji w Warszawie; 

 14 października uczestniczyli w III  wielkim Kongresie Uniwersytetów III Wieku; 

 w październiku zespół „Sami Swoi” z Borzęcina wziął udział w II Przeglądzie 
Artystycznym Osób Starszych (zgłoszenie i organizacja wyjazdu GRS); 

 w grudniu uczestniczyli w Wigilii Mazowieckich Rad Seniorów  w Piastowie. 

 Starobabiccy seniorzy uczestniczyli w warsztatach  organizowanych przez Fundację Orpea 

z zakresu opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi oraz w szkoleniu w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy.  

 Członkowie Gminnej Rady Seniorów uczestniczyli w szkoleniu „Sposoby Aktywizacji Osób 

Starszych” oraz w Letniej  Szkole Rad Seniorów w Białobrzegach (5 radnych GRS)  

i  Jesiennej Szkole Rad Seniorów w Białobrzegach. 

 Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów, 19 grudnia 2019 r., klasy VIII z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym wzięły 

udział w warsztatach pn.”Zrozumieć 

starość”, które zorganizowała Fundacja 

Zaczyn.  

W ramach zajęć uczniowie mogli założyć 

specjalny kombinezon geriatryczny i na 

własnej skórze przekonać się, z jakimi 

wyzwaniami wiąże się podeszły wiek. Strój 

stworzony na potrzeby kampanii uświadamia 

ochotnikom trudności, z jakimi codziennie 

borykają się osoby starsze – za jego pomocą młody człowiek, w mgnieniu oka, „starzeje się” 

o kilkadziesiąt lat: gorzej widzi, gorzej słyszy, ma zesztywniałe stawy i problemy z 

poruszaniem się. Proste czynności tj. zawiązanie butów, wyjęcie drobnych z portfela, nalanie 

wody do kubka czy wypełnienie urzędowego druczka staje się ekstremalnie trudnym 



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

 

123 
 

wyzwaniem. Po wykonaniu zadań uczniowie podzielili się  

z innymi swoimi przemyśleniami. Wielu uczniów zadeklarowało zmianę swojego 

postrzegania starości. Dla młodych ludzi ten eksperyment daje do myślenia, uczy empatii  

i uwrażliwia na sytuację starszych osób. 

 Realizacja polityki senioralnej w Gminie Stare Babice jest znana i doceniana na arenie 

krajowej. W dniu 29 października 2019 r. gminę Stare Babice odwiedziła  delegacja  

43 seniorów z Bychawy, miasta położonego w województwie lubelskim, z Zastępcą 

Burmistrza p. Magdaleną Kostrubą na czele. Wizyta studyjna została zorganizowana przez 

bychawskie Stowarzyszenie Razem Dla Kultury. Celem wizyty było dostarczenie 

uczestnikom możliwości poznania nowych i innowacyjnych rozwiązań wsparcia seniorów 

oraz wymiana doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu. Gości 

przywitali przedstawiciele Gminy Stare Babice, w tym Wójt Gminy oraz Przewodniczący 

Gminnej Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski i członkowie Rady Seniorów. Babiccy 

seniorzy osobiście opowiedzieli o działaniach Rady Seniorów oraz o tym, jak wiele im 

gmina oferuje.  O działaniach na rzecz seniorów mówiła także Prezes Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku p. Agnieszka Matuszewska oraz Dyrektor GOPS p. Alicja Napurka. 

Spotkanie uświetnił Zespół Sami Swoi oraz Zespół Bez Nazwy, którzy przekazali 

uczestnikom spotkania dużą dawkę pozytywnej energii. 

 

9.2. KLUB SENIORA „NADZIEJA” 

 

Klub Seniora „Nadzieja” działa przy GOPS w Starych Babicach od 6 czerwca 2009 r. Liczba 

uczestników na spotkaniach Klubu wynosi od 35 do 40 osób (obecność dobrowolna). 

Spotkania odbywały się 2 razy w miesiącu.                                   

Założeniem działań Klubu Seniora „Nadzieja” jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz 

ich reintegracja społeczna, a także stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego, 

produktywnego i miłego spędzania wolnego czasu. Najistotniejszą potrzebą osób starszych 

jest zarówno zachowanie samodzielności jak i niezależności możliwie jak najdłużej.  

Klubowicze uczestniczą w spotkaniach, różnych uroczystościach zarówno gminnych, jak  

i powiatowych, jeżdżą do kina, teatru, na koncerty, a także bardzo chętnie podróżują.  Jedną 

z pierwszych imprez każdego roku jest Spotkanie Noworoczne dla Seniorów Gminy Stare 

Babice, które odbyło się 20 stycznia 2019 r. Uroczystość odbywała się pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Stare Babice, a organizacyjnie została przygotowana przy 

współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Szkołą Podstawową w Zielonkach-

Parceli i Domem Kultury. Wystąpiły tradycyjnie: dzieci z Przedszkola w Starych Babicach, 

Zespół „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego, Zespół „Bez Nazwy” (uczestnicy Klubu Seniora 

„Nadzieja”) oraz uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej i Studia Muzycznego ze Szkoły 

Podstawowej w Starych Babicach pod kierownictwem Mariusza Dżygi. 
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W 2019 roku w ramach działań podejmowanych na rzecz seniorów przez GOPS  

– seniorzy byli w: Muzeum Narodowym w Warszawie; Oblęgorku, Jaskini Raj i w Kielcach; 

Białowieży, Oborach, Bieszczadach, Twierdzy Modlin. 

 

W czerwcu 2019 r. z okazji 10-lecia działania Klubu Seniora „Nadzieja” odbyła się uroczystość 

w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli.  

 

 

 

Podziękowania za 10 lat współpracy oraz za zasługi włożone w 10 lat działania Klubu Seniora 

„Nadzieja” złożono dyrektorom placówek oświatowych i kulturalnych, z którymi Klub 

współpracuje przy organizacji różnych uroczystości dla seniorów; Gminnej Orkiestrze Dętej 

im. K. Pendereckiego i Chórowi Babiczanie pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego; 

zespołom współpracującym z Klubem, Gminnej Radzie Seniorów, Starobabickiemu 

Uniwersytetowi III Wieku, Seniorkom prowadzącym kronikę Klubu, wreszcie prowadzącemu 

Klub Seniora Bogdanowi Zubkowiczowi i innym osobom.   

Wystąpił Zespół „Bez Nazwy”, Zespół „Retro”, „młodzi uczniowie – seniorzy”, który dopiero 

rozpoczęli naukę tańca w naszej gminie z prowadzącą Ewą Czartoryską – Stanisławską, 

Zespół „Sami Swoi” z Borzęcina, zagrali i zaśpiewali Małgorzata i Konrad Bożyk.  
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9.3. STAROBABICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

 

Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował swoją działalność  

20 października 2014. Cele Stowarzyszenia to: 

 prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego 

skierowanej do osób w wieku dojrzałym oraz działalności publicznej na rzecz integracji 

wielopokoleniowej, 

 organizowanie i rozwijanie różnych form aktywności psychicznej i fizycznej osób 

dorosłych, 

 propagowanie działań sprzyjających zachowaniu sprawności oraz zdrowia fizycznego i 

psychicznego,  

 propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, 

 upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury, sztuki i techniki, 

 pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i oświatowego, 

 propagowanie wiedzy z zakresu środowiska naturalnego i zdrowia przed ujemnymi 

skutkami cywilizacyjnymi oraz inicjowanie działań mających na celu te ochronę, 

 upowszechnianie dobrych praktyk- promocja i integracja. 

 
Oferta Starobabickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  obejmuje:  

 

 Wykłady na temat treści z psychologii, walki ze stresem, treningu pamięci, rekreacji 

ruchowej, zdrowego stylu życia, dietetyki, wiedzy historycznej 

 Wyjazd do teatru i na koncerty 
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 Udział w spotkaniach integracyjnych 

 Wyjazd do kina 

 Wyjazd do muzeów i miejsc kultury w Warszawie i okolicach  

 Warsztaty plastyczne 

 Spotkania świąteczne 

 ,,Taniec w kręgu” 

 

W roku 2019 Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne ,,Aktywny i Kulturalny Senior” 

ze środków Gminy Stare Babice. W ramach tego zadania: 

 

1. Seniorzy pojechali 11 kwietnia do Teatru Polskiego na spektakl Żołnierz Królowej 

Madagaskaru; w spektaklu  uczestniczyło 50 osób. 

2. Seniorzy wzięli udział  7 listopada w wyjeździe na Cmentarz Stare Powązki w którym 

uczestniczyło 31 osób; w dniu 15 grudnia 28 Seniorów było w Filharmonii Narodowej. 

3. Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych: 

 rozpoczęcia nowego roku akademickiego Starobabickiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku; w spotkaniu 17 września  udział wzięło ponad 30 osób; 

 w spotkaniu wigilijnym 14 grudnia udział wzięło ponad 100 osób. 

4. Seniorzy wysłuchali 9 wykładów zawierających treści z psychologii, walki ze stresem, 

treningu pamięci, rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia, dietetyki oraz kontynuowali 

swoje spotkania z historią poprzez udział w wykładach p.Ewy Andrzejewskiej: 

1) Hanka Bielicka- kobieta w kapeluszach- 14 maja; p.Ewa Andrzejewska. 

2) Irena Kwiatkowska- kobieta pracująca; 11 czerwca; p.Ewa Andrzejewska 

3) Krzysztof Kamil Baczyński – opowieść w 75 rocznicę śmierci; 15 października; 

p.Ewa Andrzejewska 

4) Wpływ diety na długość i jakość życia; 29 października; Ewa Twardowska 

5) Historia Cmentarza na Starych Powązkach widziana historią życia znanych 

Polaków; 7 listopada; p. Ewa Andrzejewska 

6) Smakowe i zdrowotne walory roślin - czyli jesienne muszę To mieć. Wykład 

połączony z warsztatem - mieszanka herbatki relaksującej + przekąska 

degustacja; 12 listopada; Joanna Szczepanik 

7) Patriotyzm w naszym życiu; 13 listopada; p.Ewa Andrzejewska 

8) Ziemia Babicka we wrześniu 1939 roku; 26 listopada; p.Ewa Andrzejewska 

9) Moje górskie wyprawy; 10 grudnia; p.Tomasz Habdas 

We wszystkich wykładach uczestniczyło ponad 25 osób, przy czym osób z końcem roku było 
o wiele więcej.  Wykłady odbywały się we wtorki w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach. 
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5. Seniorzy 6 grudnia pojechali do kina na film o Ojcu Pio; w wyjeździe uwzięło udział 

 32 osoby. 

6. W okresie od marca do grudnia grupa Seniorów uczestniczyła w zajęciach prowadzonych 

przez p.Ewelinę Michalik, podczas których Seniorzy tańczyli w kręgu; grupa 10 osób 

wzięła udział w 25 spotkaniach. Seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności podczas 

występu na Balu Andrzejkowym. 

7. Seniorzy wzięli udział w 4 warsztatach plastycznych, podczas których wykonali różne 

wytwory: 

 Warsztaty plastyczne: Malujemy świąteczne kurczaczki dla pensjonariuszy Domów 

Opieki; 9 kwietnia;  

 Warsztaty plastyczne: Robimy kartki dla Powstańców w ramach akcji BOHATERON i 

upominki dla Seniorów z Bychawy; 24 października;  

 Warsztaty plastyczne: Robimy ozdoby głowy na Bal Andrzejkowy; 21 listopada;  

 Warsztaty plastyczne: Robimy kartki świąteczne, ozdoby z origami i anioły;  

13 grudnia;  

8. Przez historię i przyrodę - Spacer przyrodniczo-historyczny po warszawskim Parku 

Ujazdowskim; prowadzony był jako dwugłos przewodnika miejskiego oraz 

przyrodnika. Seniorzy poznali obiekty znajdujące się w Parku  z kilku stron: jak zostały 

zaprojektowane, w jakiej epoce i jakim nurcie planistycznym, jaka jest historia 

rozmaitych budowli i pomników tam się znajdujących i jakie ciekawostki  

z konkretnym obiektem są związane; Dowiedzieli się jakie rośliny rosną w Parku i skąd 

„przywędrowały” do naszego kraju. W spacerze wzięło udział 28 osób - 24 maja.  
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Członkowie UTW wzięli także udział w następujących wydarzeniach: 

1. Kolędowanie w Borzęcinie – 4 stycznia, 

2. Wyjazd do Otrębus na spektakl ,,Betlejem Polskie” w wykonaniu Państwowego 

Zespołu Pieśni i Tańca - 20 stycznia, 

3. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Borzęcinie - 25 stycznia, 

4. Objawienia Gietrzwałdzkie - wykład p. Alicji Święcickiej - 19 lutego, 

5. Zabawa ostatkowa - 26 lutego, 

6. Wyjazd do Teatru Ateneum na spektakl ,,Kolacja dla Głupca”- 5 marca, 

7. Zasady uprawy borówki - wykład p. Miazgi - 19 marca,  

8. Szycie poduszek dla kobiet po mastektomii - 19 marca, 

9. Droga Krzyżowa w Misjach Afrykańskich - 22 marca, 

10. Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie - 29 marca, 

11. Fakty i dezinformacja, czyli Polska przed wyborami - 3 kwietnia, 

12. Udział w spotkaniu ,,Bezpieczna gmina dla Seniorów. Koperty życia, kurs pierwszej 

pomocy”- 11 kwietnia, 

13. Spotkanie wielkanocne - 16 kwietnia, 

14. Fauna i flora Kampinoskiego Parku Narodowego – wykład 30 kwietnia,  

15. Wyjazd do Teatru Buffo na spektakl ,,Metro”, 

16. Zwiedzanie Filharmonii Narodowej - 15 maja,  

17. Wyjazd do Teatru Syrena na spektakl ,,Halo Szpicbródka”, 

18. Jak dbać o urodę - wykład p. B. Kiecany - 28 maja, 

19. Wyjazd do Opery Kameralnej ma ,,Idomeneo Król Krety”- 19 czerwca, 

20. Udział w Spotkaniu Seniorów Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Julinku  

- 23 czerwca, 

21. Udział w Paradzie Seniorów w Warszawie - 24 sierpnia, 

22. Aktywność fizyczna - luksus czy konieczność współczesnego człowieka – wykład dr 

Ewy Kozdroń 17 września, 

23. Udział w II Pielgrzymce Seniorów na Jasną Górę - 21 września, 

24. Dzień Sportu Seniora - 28 września, 

25. Borzęciński Dzień Seniora - 20 października 

26. Msza św. w intencji seniorów w Misjach Afrykańskich,  

27. Bal Andrzejkowy - 21 listopada, 

28. Spotkanie wigilijne - 17 grudnia.  
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X. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

 

W obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Gmina realizowała cele 

określone w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice 

na lata 2014-20205, w tym Cel Strategiczny Nr 4: „Zintegrowany system pomocy osobom 

starszym, długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym” oraz cele operacyjne:   

  Nr 1. Wsparcie i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale 

chorujących, 

 Nr 2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 

 Nr 4. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich 

praw i uprawnień.  

  

Zadania związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu 

warszawskiego zachodniego realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą  

w Ożarowie Mazowieckim. Jednak ilość i zróżnicowanie potrzeb rodzin związanych  

z niepełnosprawnością, niedoskonałość przepisów regulujących zasady wsparcia i organizacji 

pomocy powodują, że mieszkańcy oczekują pomocy bezpośrednio w miejscu zamieszkania. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka  

w sposób szczególny wspiera osoby z niepełnosprawnością. Pozostaje w ścisłym kontakcie  

                                                                        
5
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-2020 została 

przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/356/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014 r.  
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z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnościami i konsekwentnie realizuje liczne 

działania na ich rzecz. 

 W celu nawiązania dialogu z osobami, których temat niepełnosprawności dotyczy,  

w czerwcu 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice odbyło się pierwsze w historii 

Gminy Stare Babice spotkanie konsultacyjne pn. "Niepełnosprawność bez barier  

w gminie Stare Babice”. Na zaproszenie Wójta Gminy Stare Babice w spotkaniu wzięli 

udział przedstawiciele m.in.: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie 

Mazowieckim,  Środowiskowego Domu Pomocy w Łubcu - do którego bezpłatnie 

dowożone są dorosłe osoby z niepełnosprawnościami z terenu gminy Stare Babice, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej – zarazem przedstawiciel Ośrodka Rehabilitacyjno-

Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego,  Stowarzyszenia Rehabilitacji i Tańca 

Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych Swing-Duet organizującego obozy 

rehabilitacyjne oraz Festiwal Integracyjny Form Tanecznych, Fundacji „Chcieć To 

Spróbować” organizującej zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES - działającego w powiecie warszawskim zachodnim 

w zakresie m.in. tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W trakcie dyskusji poruszono bardzo wiele tematów dotyczących potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. W spotkaniu udział wzięły także osoby, które potrzebują 

wsparcia w postaci usług opiekuńczych (US) i specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) 

oraz opieki wytchnieniowej. W wyniku spotkania zarysowano najbliższe działania 

współpracy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych na rzecz wsparcia rodzin  

z problemem niepełnosprawności.  

 Od czerwca 2019 r., w co drugi wtorek, w Klubie Mieszkańca w SP Stare Babice odbywały 

się bezpłatne spotkania grupy wymiany doświadczeń - wsparcia dla opiekunów osób 

z niepełnosprawnościami, na zmianę z indywidualnymi poradami psychologicznymi. 

Grupa prowadzona była przez wykwalifikowanego psychologa. Spotkania w grupie miały 

na celu nawiązanie wzajemnych kontaktów i relacji osób, które na co dzień opiekują się 

osobami z niepełnosprawnościami oraz wymianę ich doświadczeń.  

 W wyniku nawiązania takich kontaktów od października 2019 r. zrzeszyła się grupa osób, 

która zainicjowała spotkania prowadzące do utworzenia stowarzyszenia działającego na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 Pod koniec października 2019 r. oficjalnie zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Nasz 

Dom – Godne Życie, które bez zwłoki podjęło aktywne działania. Przy wsparciu tej 

inicjatywy ze strony Wójta Gminy, członkowie stowarzyszenia zaczęli docierać do 

mieszkańców z informacjami na tematy niepełnosprawności w trakcie gminnych 

wydarzeń, takich jak targi i mikołajki gminne. Odzew mieszkańców był bardzo pozytywny, 

a świadomość mieszkańców gminy na tematy niepełnosprawności zdecydowanie 

wzrosła.  
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 Wójt Gminy udostępnił Klub Mieszkańca na spotkania stowarzyszenia.  Zlikwidowano 

tam barierę architektoniczną, poprzez zainstalowanie windy uwzględniającej potrzeby 

osób mających trudności w pokonywaniu schodów (wydatkowano na ten cel kwotę 

148.987,95 zł).  
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 Gmina Stare Babice przy realizacji nowych inwestycji na terenie gminy uwzględniała 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami, likwidując bariery architektoniczne, m.in. 

krawężniki na przejściach dla pieszych.  

 W lipcu 2019 r. w centrum Starych Babic otwarto nowy parking, na którym wyznaczono  

3 nowe miejsca parkingowe dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami (tzw. 

koperty). 
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 W 2019 roku Wójt Gminy Stare Babice powołał Pełnomocnika Wójta ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  

 26 listopada 2019 r. Wójt Gminy wraz z członkami Stowarzyszenia „Nasz Dom – Godne 

Życie” oraz gminnymi urzędnikami pracownikiem Referatu Inwestycji i Pełnomocnikiem 

Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych, zwiedzili dzienny Ośrodek Wsparcia i Integracji dla 

osób dorosłych z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością zamieszkałym na terenie 

gminy, Wójt Sławomir Sumka przymierza się do stworzenia takiego ośrodka na terenie 

naszej gminy, w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” stworzonego przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

 7 grudnia 2019 r. w Klubie Mieszkańca odbyło się Pierwsze Integracyjne Spotkanie 

Mikołajkowe pod Honorowym Patronatem Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz 

Wójta Gminy Stare Babice, którego organizatorem było Stowarzyszenie "Nasz Dom - 

Godne Życie". Na spotkanie przybyło wiele rodzin z dziećmi, których dotyczy 

niepełnosprawność, obecni byli także przedstawiciele samorządu. Były to pierwsze 

mikołajki w historii gminy Stare Babice, dedykowane dzieciom z niepełnosprawnością.  

 Gmina Stare Babice w 2019 r. dofinansowała rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością 
realizowaną przez ośrodek KSNAW w Bliznem Jasińskiego, dowóz osób  
z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu oraz 
hipoterapię dla dzieci.  
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 W celu odnoszenia świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich 

praw i uprawnień, od 2019 r. na łamach Gazety Babickiej zaczęły pojawiać się artykuły na 

temat niepełnosprawności. Jest to już stały element gazety.  

 Prowadzone były także działania informacyjne dedykowane osobom  

z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Na stronie internetowej urzędu gminy 

publikowano m.in. informacje dotyczące ogólnopolskich projektów na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami; informacje o wydarzeniach, warsztatach i zajęciach 

organizowanych w gminie i powiecie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 

 Na stronie internetowej gminy (w zakładce Ogłoszenia społeczne/e-Tablica), 

publikowane są ogłoszenia w sprawie przekazania 1% podatku na cele charytatywne,  

w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

 
 Środki z Unii Europejskiej na realizację projektów, w ramach których realizowane jest 

m.in. wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. 

Od 1.01.2019 r. realizowany jest projekt  przedszkolny pn. „Edukacja przedszkolna  

w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych”. W projekcie uczestniczą dwa przedszkola: Przedszkole w Starych 

Babicach oraz Przedszkole w Blizne Jasińskiego. Projekt ma na celu poprawę warunków 

w przedszkolach do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością oraz z dziećmi 

wykazującymi różne deficyty i problemy rozwojowe, w celu wyrównywania ich szans w 

dalszej edukacji. W obu przedszkolach zajęcia z dziećmi prowadzone były od września 

2019 r. w formie indywidualnych i grupowych zajęć dodatkowych dla dzieci. Prowadzone 

były m.in. zajęcia specjalistyczne takie jak: dogoterapia, muzykoterapia, korekcja wad 

postawy poprzez zabawę, mała motoryka i sprawne dłonie, terapia psychoruchowa  

i treningi słuchowe, ale także zajęcia ogólnorozwojowe w tym: umuzykalnienie, taniec 

przedszkolaka, kodowanie. Wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczające do 

dwóch przedszkoli biorą udział w ww. zajęciach. W szczególności dla nich są też 

przeznaczone indywidualne zajęcia specjalistyczne. Wśród uczestników projektu 

"Edukacja przedszkolna..." jest 23 dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  
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XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE STARE BABICE 

Tworzenie sprawnego systemu edukacji jest kluczem do budowania wykształconego 

społeczeństwa, które jest wspólnotą osób wrażliwych na problemy innych oraz angażujących 

się w sprawy swojej gminy. Dlatego też Gmina Stare Babice konsekwentnie realizuje politykę 

edukacyjną, dzięki której stwarza coraz lepsze warunki nauczania: zapewnia uczniom 

możliwość kształcenia w nowoczesnych budynkach przez nauczycieli o wysokich 

kompetencjach, szeroką bazę sportową, coraz bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 

innowacyjne programy i rozwiązania dające możliwość osiągania wysokich wyników  

w nauce, dostosowanie placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Jedną z misji docelowych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku 

jest:  

GMINA STARE BABICE W 2025 ROKU ... 

Z ROZWINIETĄ INFRASTRUKTURĄ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZĄ, Z ODPOWIEDNIĄ 

LICZBĄ MIEJSC W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZAPEWNIAJĄCA KSZTAŁCENIE NA 

WYSOKIM POZIOMIE. 

 

Natomiast za jeden ze Strategicznych Kierunków Działań wytypowanych w toku prac nad 

"Strategią" do realizacji powyższych celów, w perspektywie do 2025 r., wskazano 

Priorytetowy kierunek nr 4: „Zapewnienie mieszkańcom pełnego dostępu do wysokiej jakości 

usług oświatowo-wychowawczych”. Natomiast „podniesienie standardu obiektów usług 

oświaty poprzez modernizację istniejących  i budowę nowych szkół, przedszkoli, a w miarę 

możliwości także żłobków”,  określono jako  działania postulowane do realizacji  

Priorytetowego kierunku nr 6 „Wsparcie Integracji społecznej mieszkańców”. 

 

Wyznaczono w Strategii następujące cele operacyjne dla tego kierunku działań: 

 „Wysoka jakość oświaty w gminie” (cel operacyjny Nr 3.5.) 

 „Dobrze wyposażona i odpowiadająca oczekiwaniom mieszkańców baza systemu 

oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej” (cel operacyjny Nr 2.4.) 

W programach służących realizacji powyższych celów operacyjnych (w Programie Aktywizacji 

Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w Programie Rozwoju 

Infrastruktury Społecznej)  wskazano następujące konkretne zadania realizacyjne: 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży szkolnej wokół zajęć pozalekcyjnych, zabaw i 

imprez,  

 rozbudowa, modernizacja i remonty bazy oświaty i wychowania oraz budowy 

infrastruktury sportowej wokół szkół (bieżnie) oraz instalacji urządzeń służących 

pozyskaniu OZE, 

 wsparcie dla procesów adaptacji pomieszczeń i budynków na cele wychowawcze  

i ogólnospołeczne, 

 ciągła komputeryzacja i informatyzacja szkół gminnych, 



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

136 

 

 budowa i wdrożenie elektronicznych systemów dostępu do informacji oświatowej, 

 realizacja projektów „miękkich” dla dzieci i młodzieży, w tym współfinansowanych z UE. 

Wśród najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed Gminą wskazano: „ 

Do 2025 roku powinny być rozwiązane wszystkie najważniejsze problemy systemu edukacji  

i wychowania. Do 2025 roku wszystkie placówki oświatowe w gminie będą w pełni 

przystosowane do potrzeb uczniów - w tym celu wykonane będą odpowiednie prace 

modernizacyjne, rozbudowy oraz zakup i instalacja wyposażenia cyfrowego i wyposażenia 

służącego wspomaganiu procesu edukacyjnego”. 

Działania gminy prowadzone w 2019 r. w dziedzinie oświaty i wychowania są realizacją 

kierunków i celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy  Stare Babice do 2025 roku.  

11.1. DZIAŁANIA W CELU ULEPSZANIA WARUNKÓW I JAKOŚCI NAUCZANIA 

 W celu poprawy warunków lokalowych w gminnych placówkach oświatowo-

wychowawczych Gmina Stare Babice zakupiła budynek przystosowany do prowadzenia 

działalności oświatowej (wcześniej funkcjonowała w nim niepubliczna szkoła podstawa). 

Zakupiony budynek został przekazany Szkole Podstawowej w Starych Babicach na cele 

prowadzenia działalności statutowej. Koszt przedsięwzięcia ogółem wyniósł 2.000.000,00  

zł, z czego - zgodnie z harmonogramem płatności - w 2019 r. wydatkowano z budżetu 

gminy kwotę 200.000,00 zł. Pozostała kwota została zapłacona w 2020 r. 

 

 

Budynek zakupiony  na cele edukacyjne 
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 W celu racjonalnego wykorzystania potencjału lokalowego Szkoły Podstawowej  

w Koczargach Starych oraz zapewnienia miejsc w przedszkolach dla jak największej ilości 

dzieci zamieszkujących w gminie, w placówce tej zorganizowano oddział przedszkolny, co 

umożliwiło objęcie opieką wychowawczą dodatkowo 25  dzieci.  

 Wykonano koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o nowy 

budynek (powierzchni ok. 500 m3) przewidziany dla 500 uczniów, połączony łącznikiem 

do budynku istniejącego. 

 

 Przeprowadzono modernizację łazienek i przebieralni przy hali sportowej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym oraz wyposażono obiekt w nowy kocioł 

grzewczy ze stacją pogodową.  

 Zakupiono oprogramowanie Palo alto Software Net Works dla Szkoły Podstawowej  

w Starych Babicach. 

 Wymieniono nawierzchnię miękką na placu zabaw pod 2 zabawkami oraz naprawę 

nawierzchni trawiastej w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego. 

Inwestycja w oświatę to jednak nie tylko wielomilionowe remonty, modernizacje czy budowy 

nowych obiektów, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi. W gminnych szkołach  

i placówkach samorządowych pracuje 320 nauczycieli (284 w szkołach, 36  

– w przedszkolach), w przeliczeniu wypada 7 uczniów na 1 nauczyciela.  

 W  2019 r. zwiększono nauczycielom wysokość  dodatków  funkcyjnych, których 

wysokość jest zależna od organu prowadzącego, tj. za wychowawstwo klasy, za 

sprawowanie stanowiska  kierowniczego, za sprawowanie funkcji opiekuna stażu.   

W związku ze zmianą zasad wynagrodzenia nauczycieli i planowanym wyrównaniem 

od stycznia, w marcu 2019 r. w budżecie gminy  dokonano stosownych zmian, 
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zwiększając środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 

ponad 1 800 000,00 zł.   

 W wyniku przeprowadzonej analizy sporządzonej na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego na podstawie art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela „sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego" potwierdzono, iż w 2019 roku płace nauczycieli 

stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych znacznie przekraczały 

kwoty określone przepisami art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Wyższe od średnich, 

określonych w art. 30 ust. 3 wynagrodzenia nauczycieli stażystów, kontraktowych, 

mianowanych i dyplomowanych uzyskano głównie dzięki temu, że wielu nauczycieli 

realizuje stałe godziny ponadwymiarowe.  

Biorąc pod uwagę średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli wynikające z kwot bazowych 

w 2019 roku oraz średnie wynagrodzenie osiągnięte w tym okresie na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w Gminie Stare Babice przedstawiają się następująco: 

 

 Okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. 
 

Stopień awansu zawodowego 
 

Średnie wynagrodzenie 
od 1stycznia 2019 r. 

do 31 sierpnia  2019 r. 
 

 
Średnie 

wynagrodzenie  
w gminie 

 
 

 
% kwoty 
bazowej 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

4:3 
 1 

 
nauczyciel stażysta 
 

3 045,21 
 

3 641,85  119,59 

2 
 
nauczyciel kontraktowy 
 

3 380,18 
 

4 423,95 130,88 

3 
 
nauczyciel mianowany 
 

4 385,10 
 

5 523,15 125,95 

4 
 
nauczyciel dyplomowany 5 603,19 

 
7 010,29 125,11 

 
 Okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Lp. 
 

Stopień awansu zawodowego 
 

Średnie wynagrodzenie 
od 1września 2019 r. 
do 31 grudnia 2019 r. 

 
 

Średnie 
wynagrodzenie  

w gminie 
 
 

% kwoty 
bazowej 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 4 4:3 
 1 

 
nauczyciel stażysta 
 
 

3 337,55 
3219,22 

4 080,96 122,27 

2 
 
nauczyciel kontraktowy 
 
 

3 704,68 
 

4 779,49 129,01 

3 
 
nauczyciel mianowany 
 
 

4 806,07 
1445 

5 784,44 120,36 

4 
 
nauczyciel dyplomowany 
 
 

6 141,09 
 

7 233,04 117,78 

 

W 6 placówkach oświatowych publicznych zatrudnionych jest 144 osób z administracji  

i obsługi (średnio 1 osoba na 16 uczniów), w Szkole Podstawowej w Zielonkach – Parceli 

konserwację i sprzątanie realizuje Eko Babice.   

Co roku z budżetu gminy przekazywane są środki na kształcenie nauczycieli i pedagogów  

– w 2019 roku pozytywnie rozpatrzono 120 wniosków nauczycieli o wsparcie finansowe 
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udziału w studiach podyplomowych czy kursach kwalifikacyjnych, w 2019 roku na ten cel 

gmina przeznaczyła ponad 106.274,99 złotych. Ponadto w planach finansowych szkół  

i placówek co roku ujmuje się środki na doskonalenie rad pedagogicznych. W 2019 roku na 

ten cel została wydatkowana kwota 24.642,83 zł. 

W samorządowych szkołach i placówkach udział nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach 

oscyluje wokół 36%. 

Rozwojowi zainteresowań i pasji uczniów służą zajęcia w domu kultury i gminnych obiektach 

sportowych.  

Uczniowie szkół podstawowych osiągnęli w 2019 r. bardzo dobre wyniki egzaminów 

ośmioklasisty. Średnie wyniki Gminy Stare Babice były wyższe niż średnie wyniki  w Powiecie 

warszawskim zachodnim i wyższe, niż średnie wyniki w województwie mazowieckim.  

Przedstawia to poniższy wykres. 

 

Egzamin ósmoklasisty 2019. Średnie wyniki gmin i szkół  województwa mazowieckiego - SZKOŁY PUBLICZNE. 

Sesja główna (kwiecień i czerwiec), arkusze standardowe. (data raportu 21.10.2019) 
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Za szczególne osiągnięcia w nauce przyznawane są stypendia motywacyjne m.in. w 2019 

roku 98  uczniów samorządowych szkół otrzymało stypendia za wyniki w nauce, 54 – za 

wyniki sportowe, 2 - za osiągnięcia artystyczne. 

 

W budżecie Gminy nakłady na oświatę i wychowanie od lat stanowią najwyższy procent 

wydatków. W roku 2019 w Dziale 801- Oświata i wychowanie oraz w Dziale 854-Edukacyjna 

opieka wychowawcza poniesione wydatki wyniosły ogółem 48 495 140,29 zł, co stanowiło  

32,31% wszystkich wydatków budżetu gminy.  
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11.2. PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNIJNYCH 

Niemal w każdej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Stare Babice, realizowane były programy finansowane z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy  

o finansach publicznych.  

 31 sierpnia 2019 r. zakończyła się realizacja projektu „Szkoła bliżej nauki”, którego 

Liderem było Centrum Nauki Kopernik, partnerami 7 samorządów z Mazowsza.   

W działaniach projektu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

i informatyki Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.  W ramach projektu 

doposażone zostały pracownie przedmiotowe w sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne. 

Zakupiono m.in. mikroskopy i preparaty biologiczne, sprzęt i pomoce do prowadzenia 

obserwacji przyrodniczych w terenie, do wykonywania doświadczeń fizycznych, sprzęt  

i szkło laboratoryjne oraz odczynniki do pracowni chemicznej, globusy, atlasy, mapy, 

okazy geologiczne do pracowni geograficznej, a także różnego rodzaju modele, zestawy 

edukacyjne i albumy przydatne w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych.  

W projekcie uczniowie pracowali metodą eksperymentu, współpracowali z naukowcami, 

uczestniczyli w warsztatach w wystawach w Centrum Nauki Kopernik. 

Ponadto Centrum Nauki Kopernik przekazało szkole 10 interdyscyplinarnych zestawów 

edukacyjnych „WODA” i zestawy informatyczne MICRO:BIT, które posłużyły do nauki 

programowania.  

W 2019 roku rozpoczęła się także realizacja dwóch kolejnych projektów wspierających 

edukację. 

 Pierwszy z nich, to projekt pn.: „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice  

– wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, realizowany  

w Przedszkolu w Starych Babicach oraz w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego. W ramach 

projektu zakupiono dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz 

przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych, podnoszące ich umiejętności 

i  kompetencje do pracy z dziećmi. Od września 2019 r. w obu placówkach prowadzono 

zajęcia dodatkowe (grupowe i indywidualne) dla dzieci, w tym dla dzieci 

z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem nowego sprzętu. Projekt kontynuowany 

będzie do 30 września 2020 roku. 

 W drugim projekcie pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”, który rozpoczął 

się 01.09.2019 r., uczestniczą: Szkoła Podstawowa w Starych Babicach i Szkoła 

Podstawowa w ZSP w Borzęcinie Dużym. W ramach projektu prowadzone były zajęcia 

dodatkowe dla uczniów, zrealizowano wycieczki edukacyjne dla uczniów oraz 

zapewniono transport na wycieczki i na zajęcia. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 

część zadań projektu (m.in. warsztaty dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy na 

zajęcia, pokazy naukowe, współzarządzanie projektem) realizował Partner – Firma Mały 

Inżynier. 
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11.3. LATO W GMINIE I FERIE W SZKOLE 

Akcja „Lato w Gminie” była drugą z kolei organizowaną przez Gminę Stare Babice.  

W wydarzeniu, które odbyło się w okresie 1 - 26 lipca 2019 r. ogółem wzięło udział około 400 

dzieci, w każdym tygodniu zorganizowana była opieka i zajęcia dla około 250 dzieciaków. 

Każda grupa dzieci miała zapewnioną opiekę wychowawców, dodatkowo w wydarzeniu 

zatrudniono instruktorów sportu. Wyżywienie zapewniała stołówka szkolna. Akcja była 

podzielona na tygodnie tematyczne: kulinarno – kulturalny, odkrywców, ekologiczny  

i artystyczny. W ich ramach dzieciom organizowano warsztaty tematycznie związane  

z każdym tygodniem, a także zajęcia w poszczególnych grupach. Dzieci wzięły udział w wielu 

przestawieniach teatralnych wystawianych na deskach auli Domu Kultury, jak również  

w projekcjach filmowych. W każdym tygodniu organizowano zajęcia sportowe, m.in.: 

crossminton, piłka nożna, dwa ognie, zumba, organizowano także bale i dyskoteki. 

Zorganizowane zostały także wycieczki do wioski Indiańskiej „Fort Hantajo”, Sadów 

Klemensa, JuraParku w Bałtowie, Muzeum Azji i Pacyfiku, sali zabaw Inca play oraz domu 

pracy twórczej w Granicy. 

Całkowity kosz akcji wyniósł około 487 000 zł, w tym po stronie Gminy około 352 000 zł, 

natomiast pozostała kwota pochodziła z wpłat od rodziców – około 135 000 zł. Kosz 

uczestnictwa jednego dziecka w jednym tygodniu akcji to 150 zł – z zastrzeżeniem, że ta 

kwota była przewidziana za uczestnictwo dziecka, którego rodzice rozliczają PIT w Gminie 

Stare Babice. Pełny koszt uczestnictwa dla dziecka, którego rodzice nie rozliczają PIT-u  

w Gminie Stare Babice to 500 zł. 
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W czasie ferii zimowych w szkołach samorządowych prowadzona była Akcja „Ferie  

w szkole”.  Każda grupa dzieci miała zapewnioną opiekę wychowawców. W ramach akcji 

zatrudniono do opieki nauczycieli. Przed i po zajęciach dla uczniów zorganizowana była 

opieka świetlicowa.  

Każdego dnia dla uczniów zapewnione były atrakcję. Np. uczniowie Szkoły 

Podstawowej  w Koczargach Starych spędzili czas w Sali zabaw „Fikołki”, Stadninie koni w 

Julinku, Multikinie, Centrum Rozrywkowym „Hulakula” i Stadionie Narodowym. Uczniowie 

mieli okazję pobawić się na konstrukcjach, wspinać się na ściankę, zagrać w kręgle. Stadnina 

Julinek zapewniła uczniom przejażdżkę dorożką, jazdę konną, lepienie z gliny oraz warsztaty z 

ratownictwa medycznego i spotkanie z policją powiatową. Na Stadionie Narodowym 

uczniowie mogli skorzystać z prowadzonej w okresie zimowym akcji „Zimowy Narodowy”: 

jeździli na łyżwach, zjeżdżali z górki lodowej czy jeździli samochodzikami na lodzie. W tym 

roku nie były organizowane żadne zajęcia w szkole z powodu atrakcji wyjazdowych. 

Natomiast czniowie Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym    bawili się w Kolorado, w  

Papugarni podziwiali kolorowe papugi. Były w Julinku, gdzie czekało na nich wiele atrakcji: 
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spotkanie z policjantami, z ratownikiem medycznym, ścianka wspinaczkowa, lepienie z gliny, 

przejażdżki bryczkami po lesie, przejażdżki końmi. Była wycieczka ba basen, do kina.  

W ramach zajęć kulinarnych powstały  piękne ciastka z ciasta francuskiego i kolorowe 

babeczki, które wyśmienicie smakowały.  

        

Również w Domu Kultury Stare Babice w trakcie ferii zimowych oraz wakacji w 2019r. 

organizowane były zajęcia i rozrywki dla dzieci.  Zorganizowano akcję pt. Ferie/ Wakacje w 

Domu Kultury Stare Babice w atrakcyjnej cenie (w porównaniu z komercyjnymi ofertami 

dostępnymi na rynku). Akcja ta polegała na organizacji tygodniowych lub kilkudniowych 

różnorodnych warsztatów skierowanych do dzieci 7-12 lat w godz. 9:00-16:00. Odbyły także 

się Ferie oraz Wakacje z Teatrem Muzycznym POLOT, Wakacje RoboArchi kilka edycji oraz 

Wakacje GotujMania. W akcji tej wzięło udział ponad 170 uczestników. 

 

11.4. SYSTEM OŚWIATY W GMINIE STARE BABICE 

System oświaty w Gminie Stare Babice  w 2019 roku tworzyło 6 szkół podstawowych, w tym 

4 publiczne oraz 2 szkoły podstawowe niepubliczne oraz 13 przedszkoli, w tym 3 publiczne  

i 10 niepublicznych. 

W roku szkolnym 2019/2020 gmina prowadzi ogółem 7 szkół i placówek wychowawczych, 

zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także 

umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W samorządowych przedszkolach i szkołach 

uczy się blisko 2,4 tys. dzieci.  

Placówki publiczne (szkoły podstawowe i przedszkola), dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Stare Babice, wg stanu na 31 grudnia 2019 r.: 

 Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych (do 31.08.2019 r. z oddziałami gimnazjalnymi), 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, 

 Szkoła Podstawowa  im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym, 

 Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, 

 Przedszkole w Starych Babicach, 

 Przedszkole w Blizne Jasińskiego, 

 Przedszkole  w Borzęcinie Dużym.  

 

Placówki niepubliczne (szkoły podstawowe i przedszkola ), wg stanu na 31 grudnia 2019 r.: 

 EDULAB – Niepubliczna Szkoła Podstawowa     

 BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa 

 Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” 

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole leśne w Mariewie” 

 Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Ekologiczne „Zielone Słonie”     
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 Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek”     

 Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk”      

 Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludki Hop” 

 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęcza”      

 Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”     

 Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” 

 Niepubliczne Przedszkole Irena Sobkowicz     

 

Ilość uczniów/dzieci uczących się w szkołach podstawowych i objętych opieką wychowawczą  

w przedszkolach prowadzących działalność na terenie gminy Stare Babice stale się zwiększa. 

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela: Ogólna ilość uczniów/dzieci we wszystkich typach placówek (publicznych  

i niepublicznych) w Gminie Stare Babice
1
 w latach 2015-2019. 

Rok 
wg stanu 
na dzień 

31.grudnia 

Gimnazja 
Szkoły podstawowe  

publiczne i niepubliczne 
Przedszkola 

publiczne i niepubliczne 

 
Ilość 

dzieci 
ogółem 

Placówki 
ogółem 

Uczniowie 
ogółem 

Placówki 
ogółem 

Uczniowie 
ogółem 

Placówki 
ogółem 

Dzieci 
ogółem 

2015 1 347 4              1350  13            706  
 

2403 

2016 1 334 4              1337  13            768  
 

2439 

2017 
oddziały  w 

SP 215 6  1715  13            768 
 

2698 

2018 
oddziały w 

SP  111 6  2062  13            759  
 

2932 

2019 0 0 6 2206 13 812 3018 

Odnotowany w tabeli znaczny wzrost liczby uczniów w roku 2017 w szkołach podstawowych był efektem 

reformy oświaty, czyli likwidacji gimnazjów, utworzenia szkół podstawowych w systemie ośmioklasowym oraz   

przeniesienia tzw. „zerówek” z przedszkoli do szkół podstawowych.  

 

11.4.1. EDUKACJA SZKOLNA 

Zdecydowana większość uczniów szkół podstawowych uczy się w szkołach publicznych, co  

przedstawia poniższa tabela.   

 

 

 

                                                           
1
 Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień  

1 września 2019 r. 
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Tabela: Ilość  uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Stare Babice w rozbiciu na 

placówki publiczne i niepubliczne2 w latach 2015-2019.  

 
Rok  

wg stanu na dzień 
31.grudnia 

Szkoły podstawowe publiczne Szkoły podstawowe niepubliczne 

Placówki ogółem Uczniowie ogółem Placówki ogółem Uczniowie ogółem 

2015 2 1235 2 115 

2016 2 1155 2 182 

2017 4 1498 2 217 

2018 4 1856 2 206 

2019 4 1990 2 216 

 

Największa ilość uczniów uczęszczała do szkoły Podstawowej w Starych Babicach – 827 

uczniów uczyło się w 38 oddziałach. Natomiast najmniej dzieci uczyło się w Szkole 

Podstawowej w Koczargach Starych – 288  uczniów w 14 oddziałach3.   

Placówka 
2017 2018 2019 

Ilość uczniów  Ilość uczniów  Ilość uczniów  

SP Zielonki 289 485 549 

SP Koczargi Stare 195 249 288 

SP Stare Babice 732 819 827 

SP Borzęcin Duży 282 303 326 

 
1498 1856 1990 

 

11.4.2. WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE 

W Gminie Stare Babice w 2019 r.  funkcjonowało 13 przedszkoli, w tym 3 placówki publiczne, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice oraz 10 placówek 

niepublicznych.  W 2019 roku opieką wychowawczą  we wszystkich placówkach 

przedszkolnych objętych było  ogółem 812 dzieci, w tym w przedszkolach publicznych 373 

dzieci, w przedszkolach niepublicznych – 439 dzieci.  

Gmina Stare Babice wykupiła w niepublicznych przedszkolach miejsca dla przedszkolaków – 

mieszkańców gminy, pokrywając 100% kosztów utrzymania dziecka: 

 w okresie styczeń – sierpień 2019 r. było to 206 miejsc w 4 placówkach 

niepublicznych: Niepublicznym Przedszkolu "Wesoły Brzdąc", Niepublicznym 

                                                           
2
 Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień  

1 września 2019 r. 
3
 Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień  

1 września 2019 r. 
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Przedszkolu "Słoneczny Domek", Niepublicznym Przedszkolu "Jeżyk", Niepublicznym 

Przedszkolu "Zielona Akademia",  

 w okresie od 1 września 2019 r. - 273 miejsca, w 5 placówkach niepublicznych: 

Niepublicznym Przedszkolu "Wesoły Brzdąc", Niepublicznym Przedszkolu "Słoneczny 

Domek", Niepublicznym Przedszkolu "Jeżyk", Niepublicznym Przedszkolu "Zielona 

Akademia" oraz Przedszkolu Niepublicznym "Zaczarowany Ołówek". 

 

Tabela: Ilość dzieci w przedszkolach w Gminie Stare Babice (publicznych  

i niepublicznych)4 w latach 2015-2019. 

 
Rok 

Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne Ogółem ilość dzieci w 
przedszkolach publicznych i 

niepublicznych 
Placówki 
ogółem 

Dzieci ogółem Placówki 
ogółem 

Dzieci 
ogółem 

2015 
3 382 9 324 

 
706 

2016 
3 383 9 385 

 
768 

2017 
3 388 9 380 

 
768 

2018 
3 367 9 392 

 
759 

2019 
3 373 10 439 

 
812 

 

Część dzieci z terenu Gminy Stare Babice uczęszcza do przedszkoli znajdujących się  na terenie innych 

gmin.  Z danych zawartych w poniższej tabeli wynika, że do przedszkoli poza terenem gminy 

uczęszczało w 2019 r.  104 dzieci, w tym najwięcej do przedszkoli znajdujących się na terenie 

Warszawy.  

Tabela: Dzieci z terenu Gminy Stare Babice uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy5  

( stan na listopad 2019 r.)  

 Gmina 

Przedszkola 

niepubliczne publiczne 

Izabelin 5 30 

Łomianki 0 0 

Ożarów 12 0 

Warszawa 57 0 

Ogółem: 
                     74 30 

 

 

 
                                                           
4
 Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień  

1 września 2019 r. 
5
 Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na listopad 

2018 r. 
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11.5. OFERTA GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 

 

Placówki oświatowo wychowawcze prowadzone przez Gminę Stare Babice oferują szeroką 

ofertę zajęć, organizują wiele wydarzeń i prowadzą wiele akcji, mających na celu rozwijanie 

zainteresowań dzieci i kształtowanie ich postaw prospołecznych. 

W tej części Raportu   przedstawiono informacje, przygotowane przez placówki oświatowo 

wychowawcze.  

 

11.5.1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH  

Szkoła realizuje dwie innowacje pedagogiczne: muzyczną i ekologiczną. Od wielu lat 

szkoła uczestniczy lub jest organizatorem gminnych uroczystości patriotycznych z okazji 

rocznicy obrony Warszawy czy Święta Niepodległości. Szkoła co roku organizuje Dzień Ziemi, 

Święto Szkoły, festyny rodzinne, akcje charytatywne, jarmarki  oraz warsztaty świąteczne,  

w których uczestniczą dzieci z rodzicami. Szkoła współdziała z instytucjami z zakresu edukacji 

dla bezpieczeństwa, odbywają się spotkania uczniów z policjantami i strażakami. Przez wiele 

lat szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania na szczeblu gminnym, powiatowym  

i wojewódzkim.  

Na terenie szkoły prowadzonych jest wiele kół przedmiotowych oraz zajęć dodatkowych. 

Jeden z naszych uczniów został laureatem dwóch konkursów kuratoryjnych z języka 

polskiego oraz Wiedzy o społeczeństwie. Na terenie szkoły działają liczne sekcje sportowe, 

młodzież bierze udział w rozgrywkach gminnych, powiatowych  

i międzypowiatowych, zdobywając wiele trofeów i czołowych miejsc. Zdobyła I miejsce  

w powiecie w kategorii DZIECI szkół podstawowych w Powiatowych Rozgrywkach 

Sportowych w kategorii dzieci dla Szkół Podstawowych.  Rozgrywki trwają cały rok szkolny i 

dotyczą różnych dziedzin sportowych, np.: piłka nożna chłopców, siatkówka dziewcząt, 

pływanie, etc. Na koniec rywalizacji sumowane są punkty zdobyte przez poszczególne szkoły. 

Uczniowie szkoły od wielu lat zajmują medalowe miejsca w tych rozgrywkach. 

Uczniowie wyjeżdżają na warsztaty do Londynu i Berlina oraz uczestniczą w obozach 

językowych „Euroweek” w ramach doskonalenia języka. Od wielu lat prowadzony jest 

projekt Nobel Uczniowski, gdzie przed powołaną komisją nauczycielską uczniowie mogą 

zaprezentować swoją wiedzę wykraczającą poza podstawa programową z wybranego przez 

siebie przedmiotu.  

Placówka brała udział w takich projektach europejskich jak Comenius i Erasmus Plus, 

gdzie nauczyciele i uczniowie mogli wymienić się doświadczeniami edukacyjnymi  

i kulturowymi. Współpracujemy z instytucjami lokalnymi takimi jak GOPS, Szkoła Muzyczna I 

stopnia, Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego, GOSIR, OSP, Dom Kultury, PPP, KPN, 

ZHP, Dom Seniora ,stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”, „Działajmy Razem”, fundacja 

‘’Galopujące Serce”, ”Polacy Polakom-Kresy w Potrzebie”, „Charytatywni Freta”  oraz ATP.  
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W szkole działa Wolontariat, który zajmuje się głownie zbieraniem pieniędzy dla 

potrzebujących ludzi oraz zwierząt. Trójka uczniów z wolontariatu otrzymała statuetkę  

z wyróżnieniem w konkursie „Wolontariusz roku”. Szkoła od 19 lat jest najlepsza  

w rejonie w zbiórkach pieniężnych dla PCK, pieniądze zostają przeznaczone dla dzieci  

z chorobami nowotworowymi. Co roku organizowany jest Gminny Konkurs Ortograficzny.   

Zorganizowano również operę dziecięcą w Domu Kultury po tytułem „Jak Stanisław 

Stasiem był”. Prowadzone są zajęcia otwarte dla nauczycieli oraz rodziców. Szkoła uzyskała 

wysoki wynik w powiatowym konkursie „Mały Pitagoras”(nagrodzone zostały 22 osoby  

z  klas  IV-VIII) oraz w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „Kangur” (3 wyniki 

bardzo dobre i 12 wyróżnień).  

Na terenie placówki działa koło teatralne oraz chór. Dzieci często występują w Domu 

Kultury, Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na 

imprezach gminnych.  

Szkoła brała udział w biciu rekordu ogólnopolskiego w resuscytacji krążeniowo-

oddechowej razem z WOŚP.  

Uczniowie mieli możliwość przygotowania się oraz zdania egzaminu na kartę 

rowerową.  

W minionym roku kalendarzowym na remonty wydatkowano 227 295,76 zł, na przeglądy  

i konserwacje 152 337,06 zł, na wzbogacenie bazy dydaktycznej  kwotę 143 592,50 zł.  

 

11.5.2. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BORZĘCINIE DUŻYM  

 

Programy szkolne realizowane przy udziale gminy Stare Babice: 

 Projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020. 

Projekt zakłada m.in. doposażenie pracowni przedmiotowych dla szkoły oraz 

prowadzenie różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów. 

  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019  

"Aktywna tablica". W ramach programu szkoła została wyposażona w 3 w tablice 

interaktywne. 

 Unijny „Program dla szkół” polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw (to 

kontynuacja dotychczasowego programu „Owoce i warzywa w szkole”). 

 Kuratoryjny program „Szkoła Promująca Zdrowie” podejmowanie działań 

promujących zdrowy styl życia, tworzenia przyjaznych warunków umożliwiających 
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ochronę zdrowia oraz angażujących całą społeczność szkolną do podejmowania 

działań na rzecz zdrowia.  

 Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „#OSEWYZWANIE” organizowany wspólnie 

z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Jest to pracownia mobilna, składająca 

się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do 

internetu. 

 

Programy gminne: 

 Program rozwiązywania problemów alkoholowych. W realizację programu włączona jest 

cała społeczność szkolna; uczniowie, rodzice, nauczyciele. W 2019 roku główne działania 

dotyczyły przeciwdziałaniu przemocy. Dwie nauczycielki naszej szkoły są członkiniami 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Innowacje pedagogiczne: 

 „Poznajemy kulturę zdrowotną” – realizacja w oparciu o fundusze gminne we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Kotwica” 

 „Z książką za pan brat” – dodatkowa godzina zajęć czytelniczych w klasach I-III. 

 „W poszukiwaniu autorytetów we współczesnym świecie” – realizacja w oparciu o 

fundusze gminne we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Kotwica” 

(spotkania z ciekawymi osobami np. autorką książek dla dzieci, artystką malarką 

czy dziennikarzem Maciejem Orłosiem). 

W placówce odbywały się bardzo liczne konkursy wiedzy, plastyczne i inne. Szkoła zajęła III 

miejsce w zbiórce makulatury w Gminie i z tego tytułu otrzymaliśmy laptop. Największe 

sukcesy naszych uczniów w konkursach to: 6 uczniów zdobyło nagrody  

i wyróżnienia w konkursie matematycznym ,,Mały Pitagoras”, 4 uczniów otrzymało 

wyróżnienia w Konkursie Matematycznym ,,Kangur”. Czworo uczniów otrzymało wyróżnienia 

w Gminnym Konkursie Ortograficznym. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym pięciu 

uczniów uzyskało wysokie wyniki.  Szkoła zorganizowała plener malarski pod hasłem ,,Mali 

mieszkańcy Puszczy” oraz Gminny Konkurs Mitologiczny pod patronatem Wójta Gminy Stare 

Babice. Jedna z uczennic zdobyła III miejsce w konkursie poświęconym 75- rocznicy bitwy 

pod Monte Casino. W roku szkolnym 2018/19 w konkursie plastycznym z okazji ,,Tygodnia 

Czystości Wód” trzy osoby otrzymały wyróżnienia. 

Przez cały rok uczniowie brali udział w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, 

gminnym, powiatowym. Ważniejsze osiągnięcia: I miejsce w Powiatowych Zawodach w Mini 

Piłkę Koszykową dziewcząt, I miejsce w Powiatowych Zawodach w mini piłkę nożną 

dziewcząt, II miejsce dziewcząt w Powiatowych Zawodach w piłkę ręczną, II miejsce 

dziewcząt w powiatowych Zawodach w piłkę nożną halową, II miejsce w Powiatowych 

zawodach w ringo. 
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Uczniowie uczestniczyli w akcji ,,Góra Grosza”, systematycznie zbierali plastikowe nakrętki. 

Wykonali także stroiki świąteczne, palmy, a zebrane pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone 

zostały na cele charytatywne. Szkoła włączyła się w akcje ekologiczne "Dzień Wody”, „Dzień 

Ziemi” – zorganizowano Marsz Ekologiczny i wiele działań ekologicznych, „Dzień Bociana” 

itp. 

W placówce szeroką działalność prowadzi wolontariat.  Uczniowie wzięli udział w 30 akcjach. 

W działania wolontariatu zaangażowało się 132 uczniów, z czego 63 wypracowało minimum 

13 godzin. Razem łącznie wypracowano 2162 godziny. Uczniowie włączyli się w organizację 

Biegu w Laskach, wystąpili w Centrum Onkologii, rozwozili paczki dla podopiecznych Caritas 

parafii w Borzęcinie, przygotowali kartki świąteczne, choinki, kurczaki, które zostały 

przekazane do Domów Opieki w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych i Zielonkach, 

wykonali stroiki świąteczne, zebrano karmę na rzecz schroniska psów, włączyli się  

w przygotowanie i prowadzenie „Dziesiątki Babickiej”. 

Dzięki współpracy placówki ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Kotwica” oraz 

Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji uczniowie mogli uczestniczyć w bezpłatnych 

zajęciach piłki nożnej, karate, tenisa stołowego, carom, zajęciach szachowych, zajęciach 

tanecznych oraz zajęciach prowadzonych przez Świetlicę Środowiskową. Dodatkowo 

odbywały się zajęcia akrobatyki i robotyki. 

Szkolna świetlica zapewniała dzieciom różne formy aktywności i rozwoju. W tym roku 

dzięki Fundacji Orange kontynuowana była realizacja programu MegaMisja. To program dla 

świetlic, który ma dostarczać dzieciom ze szkoły podstawowej wiedzy na temat bezpiecznego 

poruszania się po sieci.  

Szkoła organizowała spotkania związane z kultywowaniem tradycji oraz 

wychowaniem w duchu patriotycznym: wspólne śpiewanie hymnu narodowego i pieśni 

patriotycznych z okazji 11 listopada, jasełka bożonarodzeniowe i spotkana świąteczne (dla 

całej społeczności lokalnej), bal karnawałowy, świąteczne spotkanie wielkanocne, powitanie 

wiosny, Gminny Dzień Dziecka. Odbyły się koncerty muzyczne (raz w miesiącu) w wykonaniu 

Filharmonii Narodowej. Rokrocznie uczniowie zapalają znicze na grobach ofiar II Wojny 

Światowej na miejscowym cmentarzu parafialnym. Podczas Święta Szkoły spotykają się z 

kombatantami Armii Krajowej Grupy Kampinos. 

Uczniowie szkoły uczestniczyli w bardzo dużej ilości wycieczek. Każda klasa była w 

teatrze. Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych, lekcjach muzealnych. Uczniowie byli na 

wycieczkach kilkudniowych. Uczniowie klas starszych byli w ubiegłym roku na wycieczce w 

Rzymie, a w tym roku w Londynie. 

Placówka prowadzi szeroką współpracę z Seniorami. Realizują oni w szkole swoje 

pasje i mogą aktywnie spędzić wolny czas. Uczestniczą w zajęciach plastycznych (również  

w akcjach charytatywnych), w zajęciach tanecznych, organizowane są tutaj spotkania 
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okolicznościowe, Dzień Babci i Dziadka (organizowany przez przedszkole oraz szkołę), oraz 

powiatowy Dzień Seniora. 

 

11.5.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONKACH-PARCELA 

Co nas wyróżnia: 

Jesteśmy nowoczesną szkołą z innowacyjnym podejściem do uczniów. Stawiamy na 

nowoczesność i różnorodność. Młoda kadra dokłada wszelkich starań, by nauka była 

atrakcyjna i nowoczesna. 

Szkoła otworzyła dwie pracownie językowe – laboratoria, w których uczniowie wykorzystując 

nowoczesne narzędzia informatyczne podnoszą swoje kompetencje językowe. 

Uczniowie wszystkich klas realizują rozszerzony program nauki języka angielskiego. Szkoła 

Współpracuje z British Council, a uczniowie poczynając od klasy trzeciej, przystępują do 

egzaminów z języka angielskiego. 

Od najmłodszych klas rozwijane są uzdolnienia dzieci. W klasach edukacji wczesnoszkolnej 

przedmioty takie jak plastyka, muzyka, jęz. angielski, informatyka, wychowanie fizyczne 

prowadzone są przez przedmiotowców. Celem szkoły jest zainspirowanie uczniów do nauki, 

poznawania świata, pokazanie pozaformalnego sposobu nauki, stąd różnorodne inicjatywy. 

Placówka prowadzi współpracę międzynarodową z uczniami krajów europejskich poprzez 

organizację wymian międzynarodowych. Organizuje warsztaty językowe wyjazdowe (Wielka 

Brytania, Malta), spotkania z native speakerami oraz warsztaty w języku angielskim dla 

uczniów.  

W trosce o rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny, organizowane są spektakle teatralne, 

wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami. 

Nasi nauczyciele i uczniowie są bardzo aktywni i uczestniczą w wielu aktywnościach. 

Udział w olimpiadach I konkursach przedmiotowych 

W 2019 r. uczniowie szkoły wzięli udział w 38  olimpiadach i konkursach przedmiotowych o 

zasięgu ogólnopolskim, w tym: 

 Konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  

z matematyki, z chemii, z języka polskiego, z historii, z wiedzy o społeczeństwie, z fizyki,  

z języka angielskiego, z biologii, z geografii, z języka rosyjskiego.   

 Ogólnopolska Olimpiada Szkolna OLIMPUS z matematyki, sesje: wiosenna, jesienna, 

zimowa 

 Ogólnopolska Olimpiada Szkolna OLIMPUS z chemii, sesje: wiosenna, jesienna, zimowa 

 Ogólnopolska Olimpiada Szkolna OLIMPUS z języka angielskiego, sesje: wiosenna, 

jesienna, zimowa 

 Ogólnopolska Olimpiada Szkolna OLIMPUSEK z języka angielskiego, sesje: wiosenna, 

jesienna, zimowa 

 Ogólnopolski Konkurs Rise and Shine 
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 Ogólnopolski Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik 

 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon z matematyki, sesje: wiosenna, jesienna, 

zimowa 

 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Pingwin z matematyki 

 Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 

 Warszawski Konkursu Chemiczny Atom i Cząsteczka  

 Ogólnopolski Konkurs Optymalizacyjny Maks Matematyczny 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik 

 Ogólnopolski Konkurs Logicznego  Myślenia 

 Ogólnopolski Konkurs Malarski "Straszki Śląskie" 

 Ogólnopolskim Konkurs Historyczny "Moja Polska" 

 Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 

 Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny "Nàboj Junior" 

Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim 

przeprowadzonych w szkole w roku 2019 r. - 103. 

Sukcesy 

Osiągnięcia i  sukcesy uczniów są publikowane na stronie internetowej szkoły pod poniższymi 

adresami: 

sukcesy naukowe - https://szkola-zielonki.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=1 

sukcesy sportowe - https://szkola-zielonki.edupage.org/text/?text=text/text46&subpage=1 

 

Programy własne stworzone przez nauczycieli uczących w oddziałach: 

1. Autorski program nauczania języka angielskiego w klasach I-III 

2. Autorski program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII 

3. Program pracy z uczniem zdolnym w zakresie matematyki 

4. Powtórka przed egzaminem – program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty 

z matematyki 

5. Program zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

Innowacje 

Innowacje programowe: 

1. Autorski program nauczania języka angielskiego w klasach I-III. 

2. Autorski program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII. 

3. Program pracy z uczniem zdolnym w zakresie matematyki. 

4. Powtórka przed egzaminem – program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty 

z matematyki. 

5. Program zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 

https://szkola-zielonki.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=1
https://szkola-zielonki.edupage.org/text/?text=text/text46&subpage=1
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6. Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów. 

7. Wprowadzenie zajęć Kodowanie na dywanie – programowanie bez prądu. 

8. Mały artysta – program dodatkowych zajęć plastycznych. 

9. Projekt edukacyjny necio.pl – bezpieczeństwo w internecine. 

10. Prowadzenie młodzieżowych wymian międzynarodowych. 

Innowacje organizacyjne: 

1. Wprowadzenie grup językowych w klasach IV-VIII wyodrębnionych na podstawie 

zbadanego poziomu umiejętności uczniów. 

2. Utworzenie dwóch multimedialnych klasopracowni językowych. 

3. Wyodrębnienie na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) zajęć z zakresu edukacji plastycznej, 

edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego i edukacji językowej 

– języka obcego nowożytnego i powierzenie ich prowadzenia nauczycielom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje, innym, niż nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

4. Zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych z języka angielskiego i matematyki w 

klasach IV-VIII. 

Otrzymane nagrody 

 I miejsce w konkursie Ekoszkoła 

 Znak Jakości "Otwarta i Kreatywna Szkoła" 

 

Akcje 

1. Zajęcia SKS i sekcja hokeja na trawie – współpraca z Mazowiecką Fundacją Hokeja na 

Trawie – pozyskanie profesjonalnego sprzętu i szkoleń. 

2. Super Koderzy - Robomatematycy - Fundacja Orange - projekt kodowania, pozyskanie 

sprzętu. 

3. Udział w projekcie - Obrazy dla sześciolatka i dziewięciolatka - organizowanym przez 

Stowarzyszenie Fala Kultury. 

4. Warsztaty profilaktyczne - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Młodzieżowe wymiany polsko-niemieckie – współpraca z Fundacją Na Przekór. 

6. Dzieciaki do rakiet – zwycięstwo w konkursie, pozyskanie sprzętu sportowego dla 

szkoły oraz szkoleń dla nauczycieli. 

7. Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną - bezpłatne lekcje przedmiotowe, 

spotkania. 

8. Zakup teleskopu - z uzbieranych przez uczniów funduszy z pozyskiwania nakrętek. 

9. Przystąpienie do akcji Ratujemy i uczymy ratować! WOŚP – pozyskanie sprzętu do 

przeprowadzania wśród dzieci szkoleń z zakresu pierwszej pomocy + szkolenia dla 

nauczycieli. 

10. Udział reprezentacji szkoły w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki 

Kopernik – prowadzenie stanowiska naukowego przez uczniów i pracowników szkoły 

we współpracy z  Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii.  
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11. Organizacja międzynarodowych wyjazdów na warsztaty językowe (Londyn, Malta, 

Poczdam). 

12. Powołanie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu – udział wolontariuszy w 

różnorodnych akcjach wolontarystycznych. 

13. Prowadzenie szkolnych aktywnych przerw - wolontariusze prowadzą tańce, gry i 

zabawy dla młodszych kolegów. 

14. Aktywne włączanie się w różnorodne akcje charytatywne. 

15. Szkolne spotkania z ciekawymi gośćmi, warsztaty. 

16. Organizacja Nocy Sów – współpraca z Kampinoskim Parkiem Narodowym. 

17. Organizacja rajdów rowerowych, miasteczka rowerowego, Szkolnego Festiwalu Dyni. 

18. Organizacja dni tematycznych: Dzień Autyzmu, Wystawa interaktywna, kawiarenka 

charytatywna, Dzień Osób z Zespołem Downa. 

19. Kształtowanie szkolnych tradycji: Dzień Galowy, wspólna szkolna Wigilia i Śniadanie 

Wielkanocne, obchody świąt państwowych. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Współpraca z gminnymi instytucjami sportu i kultury (GOSiR, GDK) przy organizacji imprez i 

inicjatyw kulturalno-sportowych, współpraca z Radą Seniorów przy organizacji zadań 

międzypokoleniowych,  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Gala Wolontariatu, 

pomoc potrzebującym). Współpraca  z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

gminy – podejmowanie działań integrujących lokalną społeczność. 

 

11.5.4. SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZARGACH STARYCH 

Projekty: 

 Projekt „Szkoła Bliżej Nauki” przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik, w ramach 

którego nauczyciele biologii, matematyki, geografii, fizyki rozwijali swoje kompetencje 

kluczowe, a uczniowie kompetencje badawcze. W ramach projektu prowadzone były 

różne warsztaty oraz szkoła uzyskała dodatkowe doposażenie pracowni przedmiotowych. 

 Unijny projekt „Program dla szkół” w ramach którego uczniowie szkoły otrzymywali 

świeże warzywa i owoce oraz mleko lub jogurty naturalne co wpływało na kształtowanie 

właściwych nawyków żywieniowych. 

 Projekt „Jedz zdrowo….”  w ramach którego uczniowie klas 0-4 brali udział  

w spotkaniach z dietetykiem, gdzie nauczyli się prawidłowo komponować posiłki, poznali 

piramidę żywieniową, skutki nadmiernego spożywania węglowodanów.  

 Projekt „A ja się nie nudzę” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

w ramach którego uczniowie szkoły wzięli udział w różnych aktywnościach, których celem 

była profilaktyka uzależnień. Uczniowie oddziałów młodszych brali udział  

w przedstawieniach profilaktycznych, a starszych w warsztatach. Dodatkowym 

elementem projektu był konkurs plastyczny i fotograficzny. Dla wskazania dzieciom 
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alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, wprowadzono warsztaty krawiecki, 

które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

 Projekt „Postaw na słońce” organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska 

Miał on na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła 

Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym 

zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk był położony na fotowoltaikę, czyli 

technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. 

 Działania w ramach Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Uczennica szkoły Ewelina Preś została beneficjentem programu,  

a nauczyciele opracowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego uczennicy, który był 

realizowany przez rok w zakresie trzech przedmiotów- matematyki, fizyki i języka 

angielskiego. Rezultatem udziału w projekcie uczennica znacząco pogłębiła swoją wiedzę 

i umiejętności w zakresie wymienionych wyżej przedmiotów oraz wyjechała na 

dwutygodniowy kurs językowy do Stanów Zjednoczonych. 

Innowacje: 

 Szachy dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, rozwijające umiejętności 

matematyczne szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia 

analitycznego, rozwiązywania problemów. 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie muzyki i plastyki, które sprzyjają 

harmonijnemu rozwojowi dzieci, zapewniają lepsze przygotowanie do nauki na 

kolejnych etapach kształcenia. 

 

Konkursy: 

 Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe „Mazowieckie Talenty”: 1 laureat z fizyki,  

1 laureat z biologii, 1 finalista z języka angielskiego, 3 osoby zakwalifikowanie do 

etapu wojewódzkiego, 

 Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe: 3 laureatów z matematyki, 4 laureatów  

z geografii, 2 laureatów z biologii, 8 laureatów z języka angielskiego, 

 Ogólnopolski Konkurs Biologiczny MEDITEST – 3 wyróżnieniami, 

 III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie You Can Sing, 

 Szkoła zorganizowała cykliczny Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pokłon Trzech 

Króli”, rozwijający uzdolnienia dzieci. 

Ogółem liczba laureatów – 19, liczba finalistów – 1.  

Zawody sportowe: 

Szkoła zajęła I miejsce w powiecie w kategorii MŁODZIEŻ w ogólnej klasyfikacji szkół 

podstawowych w Powiatowych Rozgrywkach Sportowych dla Szkół Podstawowych.  

Rozgrywki trwają cały rok szkolny i dotyczą różnych dziedzin sportowych. Na koniec 
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rywalizacji sumowane są punkty zdobyte przez poszczególne szkoły. Osiągnięte wyniki w 

poszczególnych konkurencjach:  

 I miejsce w powiatowych zawodach w badmintonie dziewcząt, 

 I miejsce w międzypowiatowych zawodach w badmintonie dziewcząt, 

 I miejsce w wojewódzkich zawodach w badmintonie dziewcząt, 

 I miejsce w powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców, 

 II miejsce w międzypowiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców, 

 I miejsce w powiatowych zawodach w piłce ręcznej dziewcząt, 

 I miejsce w powiatowych zawodach w piłce siatkowej chłopców, 

 I miejsce w powiatowych zawodach w piłce nożnej chłopców, 

 II miejsce w powiatowych zawodach w halowej piłce nożnej chłopców, 

 II miejsce w powiatowych zawodach w piłce koszykowej chłopców, 

 I miejsce w powiatowych zawodach w piłce siatkowej chłopców, 

 II miejsce w ogólnej klasyfikacji w powiatowych zawodach w siatkówce plażowej, 

 II miejsce w ogólnej klasyfikacji w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych, 

 III miejsce w ogólnej klasyfikacji w powiatowych zawodach lekkoatletycznych (zajmując  

9 medalowych miejsc we wszystkich konkurencjach), 

 I miejsce w powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców, 

 III miejsce w powiatowych zawodach w piłce koszykowej chłopców, 

 III miejsce w powiatowych zawodach w piłce nożnej chłopców, 

 III  miejsce  w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt, 

 II miejsce w powiatowych zawodach Dwa ognie dziewcząt, 

 I miejsce w indywidualnych biegach przełajowych chłopców. 

 

Działalność wolontariacka: 

Uczniowie brali udział w licznych akcjach wolontariackich:  

 pakowanie paczek z czasopismem „Wrota Afryki” w siedzibie Misji Afrykańskich, 

wsparcie organizacji biegów przełajowych organizowanych przez Starostwo Warszawskie 

Zachodnie, wsparcie organizacji „Dziesiątki Babickiej” poprzez przygotowanie pakietów 

startowych i obsługę stoisk z napojami.  

 Zorganizowanie zbiórki produktów żywnościowych  i środków czystości na rzecz rodzin w 

trudnej sytuacji materialnej. 

 Przeprowadzenie zbiórki nakrętek dla jednego z mieszkańców naszej Gminy. 
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11.5.5. PRZEDSZKOLE W BLIZNEM JASIŃSKIEGO  

 

Co nas wyróżnia?  

1) Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, w którym dzieci uczą się akceptacji, 

tolerancji, niesienia pomocy, szacunku, wrażliwości i opiekuńczości.   

2) Przystanek Integracja – doskonała baza dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.                                    

3) Kreatywność i otwartość nauczycieli na nowości w projektowaniu sytuacji edukacyjnych 

zapewniających wielokierunkową aktywność dzieci.  

4) Edukacja przez sztukę – rozwój ekspresji twórczej, wyobraźni i pomysłowości dziecka. 

Przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępnym, z szeroko rozwiniętą ofertą dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W 2019 r. kształceniem specjalnym objętych było 11 

dzieci, pomocą psychologiczno-pedagogiczną 12 dzieci, pomocą logopedyczną 40 dzieci.  

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz wielu specjalistów: 

psychologa, logopedę, pedagoga, terapeutę Integracji Sensorycznej, terapeutę zajęć 

ruchowych, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne.  

Kadrę przedszkola tworzy:  4 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 9 

nauczycieli kontraktowych. W roku 2019 awans zawodowy realizowało 5 nauczycieli, do 

końca roku wyższy stopień zawodowy: stopień nauczyciela kontraktowego otrzymało  

2 nauczycieli.                                                                                                                                                 

W 2019 r. z funduszy organu prowadzącego – Gminy Stare Babice zorganizowano  dla 

dzieci bezpłatne zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne i zajęcia 

ceramiczne. 

W ramach środków z budżetu wzbogacono materialne warunki do realizacji zadań 

dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. Zakupione zostały zabawki, pomoce 

dydaktyczne, książki do grup za kwotę 4.600,00 zł. W celu realizacji zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zakupiono sprzęt i pomoce 

dydaktyczne za kwotę 10.427,00 zł: rowerek terapeutyczny, krzesełko terapeutyczne, gry, 

układanki, zabawki sensoryczne, maty i pomoce do kodowania, sprzęt specjalistyczny dla 

terapeutów. Współdziałając z organem prowadzącym, poprzez przystąpienie do programu 

unijnego „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice” wzbogacano wyposażenie gabinetu 

psychologa, logopedy, pedagoga i terapeutów: Integracji Sensorycznej i zajęć ruchowych, 

doposażono plac zabaw o celowane pomoce, sprzęt dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi za kwotę 39.937,00 zł. Przedszkole pozyskało: huśtawkę wahadłową i nowe 

zawiesia huśtawkowe, stoliki do piaskownicy, jeździki i rowerki, kształtki rehabilitacyjne, 

zestawy interaktywne z programami rewalidacyjnymi: „Magiczny dywan”, instrumenty 

muzyczne do zajęć ze specjalistami, pakiety gier terapeutycznych, ścieżki i pakiety 

sensoryczne, bazę do zajęć „Kodowanie na dywanie”.  
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W 2019 r. przedszkole współpracowało z organem prowadzącym i wieloma 

instytucjami środowiska lokalnego. Zorganizowano w ramach Honorowego Patronatu Wójta 

Gminy Stare Babice i przy współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego konkursy o 

zasięgu powiatowym i gminnym: „Zostań mistrzem puzzli” - turniej układania puzzli”, 

konkurs plastyczny „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”. 

 

 

 W ramach współpracy z powiatem odbyła się IX edycja imprezy „Rodzinne 

Kolędowanie”.  Przy współpracy  z rodzicami zorganizowana została cykliczna impreza: 

„Festyn Rodzinny”, połączona ze zbiórką funduszy na budowę przedszkolnej sceny. 

Kontynuowano współpracę z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga, współpracę z policją, 

strażą gminną i strażą pożarną, aktorami scen teatralnych, firmą „Byś” - organizacja 

warsztatów: „Segreguj odpady”, „Recykling”, Fundacją „Zmysłosfera” – zajęcia sensoryczne. 

Rozpoczęto współpracę ze Szkołą BIG BEN – spotkania z językiem i literatura angielską.                                                                                                                             

Od stycznia 2019r. przedszkole realizuje we współpracy z gminą projekt unijny 

"Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych". Celem projektu jest realizacja programu wsparcia: doposażenie 

przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, realizacja dodatkowych zajęć 

służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci: dogoterapia, muzykoterapia, sensoryka, 

sprawne dłonie, kodowanie; doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z 

dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.                                                                                
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  W 2019r. przedszkole uczestniczyło w wielu akcjach i kampaniach lokalnych oraz 

ogólnopolskich a także różnych konkursach. Odpowiadając na zaproszenia organu 

prowadzącego, uczestniczyło w imprezach lokalnych: festynach, pokazach, Dnia dziecka, 

kiermaszach, wystawach malarskich. Kolejny już raz zorganizowana została impreza  

o charakterze środowiskowym „Dzieci-Dzieciom”, czyli teatr przedszkolaka dla małych 

mieszkańców gminy. W grudniu przedszkole powtórzyło akcję piernikową i uczestniczyło  

w Kiermaszu Mikołajkowym.    

Promując wartości wychowania przedszkolnego placówka uczestniczyła kolejny już 

rok w „Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka”.    

Sukcesem uczestnictwa w II edycji Konkursu Środowiskowego – zbiórka makulatury  

i zużytych telefonów komórkowych – było I miejsce w zbiórce makulatury oraz II miejsce  

w zbiórce zużytych telefonów.  

Przedszkole włączyło się w akcje pod patronatem MEN: „Szkoła do hymnu, Razem na 

święta, Szkoła pamięta, Przedszkolak wolontariuszem” rozwijając postawy obywatelskie i 

krzewiąc patriotyzm.  

Wdrożone zostały działania zapewniające podnoszenie jakości pracy przedszkola. 

Podjęto działania innowacyjne realizując: Innowację pedagogiczną: „Oczami patrzymy, 

uszami słuchamy, nosem wąchamy, a naszymi rękoma wszystkiego dotykamy- zabawy 

sensoryczne w przedszkolu” oraz innowację pedagogiczną „Wyczaruje bajkę”.  

Realizowane były programy własne nauczycieli: „Bohater tygodnia”, „Zakodowani 

czyli Kodowanie na dywanie”, „Program preorientacji zawodowej przedszkolaków - czyli 

spotkania z zawodami rodziców”, „Mała twórczyni” – program dziecka zdolnego. 

 

Rozszerzono zakres działania przedszkola i oddziaływań edukacyjno-wychowawczych 

wdrażając projekty zewnętrzne:  

 „Mały miś w świecie wielkiej literatury” i „Mały miś wolontariuszem” – z wydawnictwem 

MacEdukacja,  

 „Piękna nasza Polska cała” – współpraca z wydawnictwem Bliżej przedszkola, 

 „Bibliotekarka z bajkową walizką” - współpraca z Domem Kultury,   

 „Wesoły Uniwersytet” – spotkania przyrodnicze;  

 "Poznajemy świat”- spotkania z podróżnikami.  

Prowadzono akcje wychowawcze  „Przedszkolny wolontariat” - zbiórka karmy dla 

zwierząt, nakrętek, artykułów i odzieży dla niewidomych dzieci.  

Przedszkole może poszczycić się wieloma nagrodami, wyróżnieniami, certyfikatami dla 

przedszkola i indywidualnymi dla nauczycieli: za udział w akcjach edukacyjnych i 

wolontariatach, przeglądach, turniejach, konkursach, projektach edukacyjnych.  
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W 2019 r. zaplanowano i przeprowadzono remonty budynku i terenu wokół. Modernizacji 

poddano część północną elewacji budynku za kwotę 53.770,00 zł. Zmodernizowano plac 

zabaw, wymieniając i budując nawierzchnię bezpieczną pod wybranymi zabawkami 

terenowymi. Inwestorem inwestycji był Urząd Gminy Stare Babice. Na planową konserwację, 

przeglądy wydatkowano kwotę 78.535,00zł. Przeprowadzono: konserwację systemu 

wentylacji i klimatyzacji, sieci wod-kan i c.o., konserwację platform dla niepełnosprawnych, 

systemu alarmowego, konserwację sieci elektrycznej, konserwację sprzętu 

gastronomicznego, konserwację sprzętu na placu zabaw.  Naprawy i przeglądy sprzętu audio, 

ksero, komputerowego; przegląd budynku pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków 

pracy i nauki, przegląd ppoż..        

 

11.5.6. PRZEDSZKOLE W STARYCH  BABICACH 

 

Do przedszkola w roku 2019 uczęszczało 116 dzieci w 5 oddziałach,  w tym 13 dzieci objętych 

było kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prowadzone zajęcia 

dodatkowe oraz z pomocy psychologiczno-  pedagogicznej: terapia ręki, terapia Integracji 

Sensorycznej, terapia pedagogiczna, logopedia, pomoc psychologiczno- pedagogiczna. 

W przedszkolu są zatrudnieni nauczyciele uprawnieni do prowadzenia zajęć  

z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności o specjalności: terapia pedagogiczna   

-wspomaganie; pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika; logopedia i neurologopedia; 

pedagogika rewalidacyjna; terapia pedagogiczna z edukacją włączającą; 

oligofrenopedagogika, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością; pedagogika specjalna; 

rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; wychowanie przedszkolne z terapią 

pedagogiczną; rehabilitacja ze sprzężoną niepełnosprawnością 

Kadrę przedszkola tworzy: 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych; 7 

nauczycieli kontraktowych i 2 nauczycieli stażystów. Liczba nauczycieli w  awansie – 4 osoby.  

 

Zrealizowane projekty:  

1.Mały odkrywca- cykl zajęć badawczych z fizyki i chemii – prowadzone przez pracowników 

Centrum Nauki Kopernik i nauczycieli z przedszkola z wykorzystaniem ozobotów wg. projektu 

nauczycieli. 

2.Międzynarodowy Projekt ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”- udział dzieci  

i rodziców w czytaniu. 

3.Gminny Przegląd Taneczny w Domu Kultury w Zielonkach, którego organizatorem było 

Przedszkole w Starych Babicach. 

4.Bezpieczny przedszkolak - lekcja bezpieczeństwa prowadzona przez policjantów ze 

Stołecznej Komendy Policji w Warszawie. 
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5.„Mam talent” - projekt rozwijający różne talenty u dzieci za udział otrzymują dyplomy  

i nagrody od lokalnych przedsiębiorców. 

6.„Podróże Jeża ze Zgierza” - ogólnopolski projekt edukacyjny promujący poznawanie krain 

Polski. 

7.„Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice” – wyrównanie szans dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej i 

Gminy Stare Babice 

8.Hymn dla Niepodległej - udział w ogólnopolskiej akcji śpiewanie hymnu, promowanie 

postaw pro obywatelskich, wsparte spotkaniami z żołnierzami. Festiwale Piosenki 

Patriotycznej w Błoniu i Macierzyszu. 

 

Konkursy, występy 

 

1) Dzień Seniora - występy dzieci dla Seniorów z naszej gminy i w Domu Kultury  

w Zielonkach-Parcela i Kawiarenka dla babci i dziadka - biesiada z dziadkami przy 

własnoręcznie robionych ciasteczkach i soczkach, wspólna zabawa i pląsanie. 

2) Dzień Olimpijczyka - zabawy sportowe z udziałem znanych sportowców. Promowanie 

postaw prozdrowotnych. 

3) Dzień matematyki - ogólnopolski konkurs matematyczny – dzieci otrzymują dyplomy,  

a Przedszkole certyfikat. 

4) Dzień wody „Mamo, tato wolę wodę” - udział w ogólnopolskiej akcji, cykl zajęć o wodzie 

we  współpracy z EKO- BABICE. 

5) Gminny Przegląd Taneczny w Domu Kultury w Zielonkach, którego organizatorem było 

Przedszkole w Starych Babicach. 

6) Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny w Błoniu - pokaz tańców. 

7) Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu w Ożarowie Mazowieckim, którego 

organizatorem był SANEPiD. 

8) Teatr Rodziców XXII - spektakl teatralny w wykonaniu rodziców dzieci z najstarszej 

grupy. 

9) Powiatowy Przegląd Teatralny w Zaborowie - udział dzieci. 

10) Piknik Rodzinny i z okazji Dnia Dziecka - wspólna zabawa z rodzicami na terenie 

przedszkola wg wyznaczonego tematu np. „Kreatywny rodzic- Kreatywny przedszkolak” 

11) Gminny Przegląd Teatralny – organizatorem była Szkoła Podstawowa w Starych 

Babicach. 

 

Akcje: 

1) Góra grosza - udział w akcji zorganizowanej przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”, 
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2) WOŚP - od 3 lat organizowanie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

w Przedszkolu, 

3) „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - udział dzieci w ogólnopolskiej akcji, kształtowanie 

postaw ekologicznych 

4) Akademia Aquafresh - udział dzieci w akcji ogólnopolskiej dotyczącej higieny jamy 

ustnej, 

5) „Konkurs ekologiczny firmy Byś” – udział w zbieraniu makulatury i telefonów 

komórkowych, 

6) „Zakręcona akcja”- zbieranie nakrętek dla Stowarzyszenia Odkrywamy Świat, 

7) „Zbieramy baterie” - udział w akcji organizowanej przez firmę REBA, 

8) „Konkurs Ekologiczny BYŚ” - polegający na zbiórce surowców wtórnych, dzieci otrzymują 

nagrody i dyplomy, a Przedszkole wartościową nagrodę rzeczową.  

 

Projekty innowacyjne:  

1. „Z książką lepiej poznaję świat” – innowacja zatwierdzona przez MEN, jej celem jest 

promowanie działań czytelniczych, zainteresowanie książką, integracja społeczności oraz 

organizowanie spotkań z naszymi absolwentami. 

2. Francuski savoive- vivre - dla najmłodszych poznanie kultury francuskiej. 

 

Organizowane były wycieczki autokarowe, turystyczne i piesze oraz spacery, a także 

edukacyjne, np. wyjścia do kina i teatru - wg bieżących potrzeb związanych z organizacją 

zajęć programowych. 

Realizowane były zaplanowane dwa razy w miesiącu teatrzyki i koncerty muzyczne na holu 

przedszkolnym w wykonaniu aktorów, muzyków i animatorów a także inne atrakcje 

zaproponowane przez rodziców lub sponsorów. 
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XII. KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

Docelową misję (stan docelowy realny) rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025 w obszarze 

kultury określono w Strategii Rozwoju Gminy następująco: 

 

GMINA ZAPEWNIAJĄCA USŁUGI KULTURALNE NA WYSOKIM POZIOMIE, ZAPEWNIAJĄCA 

DOSTĘP DO NICH DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW. GMINA, W KTÓREJ 

DZIAŁA PROFESJONALNY OŚRODEK KULTURY ŚWIADCZĄCY WSZECHSTRONNE USŁUGI 

SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU. 

 

Jednym ze strategicznych celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 

2025 roku jest „Poprawa bytowo-komunalnych warunków życia w gminie”, a celem 

operacyjnym – „Dobrze rozwinięta i nowoczesna baza dla rozwoju działalności 

kulturalnej”. Za jedno z najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed Gminą  

w Strategii uznano: „do 2025 roku w Gminie powstanie w pełni profesjonalny ośrodek 

kultury, zaś gminna oferta usług kulturalnych powinna być dostosowana do potrzeb 

wszystkich mieszkańców. Organizowane będą zajęcia/imprezy dla wszystkich grup 

wiekowych, w tym seniorów.”    

 

Również w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na 

lata 2014-2020, podkreślono istotne znaczenie prowadzenia atrakcyjnej, zróżnicowanej  

i kierowanej do różnych grup wiekowych działalności kulturalnej w budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego. Poszerzanie oferty życia społeczno-kulturalnego  oraz organizacja różnego 

rodzaju imprez integracyjnych to kierunki działań, określone  w GSR1 wśród  najistotniejszych 

do realizacji strategicznego celu nr 5 tj. „Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego”.  

 

Działania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego są realizacją powyżej 

wymienionych celów oraz Programu Rozwoju Infrastruktury Społecznej, określonego  

w „Strategii”, gdzie wskazano następujące kierunki działania: 

 organizacja i rozszerzanie zakresu imprez i wydarzeń kulturalnych związanych  

z dziedzictwem, historią i tradycjami, 

 rozwój oferty kulturalnej, 

 utworzenie Parku Kulturowego Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. 

 

Natomiast takie działania jak: organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży; podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz rozwój 

edukacji nieformalnej; zwiększenie roli czytelnictwa w procesie wychowawczym  

i edukacyjnym; promocja form aktywnego spędzania czasu przez całą rodzinę - to określone 

w GSRPS kierunki działań do realizacji celu operacyjnego nr 2:  Edukacja wszystkich członków 

                                                 
1
 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-2020 
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rodziny, dla osiągnięcia celu strategicznego nr 1.  Poprawa warunków funkcjonowania rodziny 

poprzez wsparcie rodziny w wychowaniu i edukacji dzieci ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzin dysfunkcyjnych. 

 

Wydatki budżetu gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2019 r. to 

ogółem 5 170 843,14 zł, w tym m.in.:  

 wydatki na działalność samorządowych instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej 

i celowej w 2019 wyniosły ogółem: 4.717.140,01 zł, tj.: 

 Dom Kultury Stare Babice  - od 1.01.-31.12.2019  otrzymał dotacje na działalność  

bieżącą w kwocie ogółem 3.968.660,00 zł oraz dotację na zakup nagłośnienia  

zewnętrznego  mobilnego w wysokości 61.000,00 zł (wydatki majątkowe),  

 Gminna Biblioteka Publiczna – otrzymała 687 480,01 zł dotacji na utrzymanie  

biblioteki. 

 W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 154 639,95 zł,  

w szczególności na cele związane z organizacją  wydarzeń integrujących społeczności  

lokalne, takich jak: wianki, Dzień Dziecka, sąsiedzkie spotkania, Dzień Seniora, dzień  

Mikołaja, Klaudyniada, organizacja dnia babickiej straży, a także wykonanie tablic  

historyczno-informacyjnych, dodruk książki „Stare Babice na przestrzeni wieków”,  

zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych oraz stołów  na imprezy dla Domu 

Kultury. 

 kwotę 218.900  zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań publicznych  

z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie dotacji 

dla podmiotów niepublicznych wybranych w konkursie ofert (szczegółowe 

informacje o zrealizowanych przez te podmioty zadaniach zawarto w części Raportu, 

dotyczącej realizacji Programu współpracy Gminy Stare Babice 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 w roku 2019).  

 

12.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

Jak mawiała Maria Dąbrowska „Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów 

ludzkiej cywilizacji”. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, 

która ma za zadanie upowszechniać wiedzę i kulturę w społeczeństwie. Do szczegółowych jej 

zadań należy m.in.: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów 

bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, 

edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

dokumentujących dorobek regionu; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na 

zewnątrz; prowadzenie warsztatu działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja 

książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy; tworzenie i udostępnianie własnych 
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komputerowych baz danych katalogowych współdziałanie z bibliotekami innych sieci, 

instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania 

potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy. 

Biblioteka na terenie Gminy Stare Babice posiada jedną placówkę - główną mieszczącą się 

pod adresem ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki - Parcela. Cały obiekt dostosowany jest dla 

osób niepełnosprawnych. 

Zrealizowany budżet 2019 r. to 687 480 zł od Organizatora – Gminy Stare Babice oraz 11 570 

zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W 2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice obchodziła Jublileusz 70-lecia powstania. 

Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej został dokonany 4 stycznia 1949 roku. 

 

 

 

Podstawowe dane za 2019 r.: 

- liczba wydanych kart Czytelniczych 3 905; 

- liczba Czytelników (aktywnie wypożyczających) 1 916; 

- łączna liczba odwiedzin 16 523, 

- liczba wypożyczeń księgozbioru 41 665; 

- liczba wypożyczeń zbiorów na miejscu 1 496; 

- liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych (cyfrowych, w tym audiobooków) - 1 238. 

Na dzień 31.12.2019 r. baza książek zawierała łącznie 32 135 pozycji, baza audiobooków  

- 1 188 pozycji. 

Ogółem zwiększono stan księgozbioru w 2019 r. o 3 128 sztuk w tym: 2 813 książek i 315 

audiobooków, w tym: 

- liczba pozyskanych zbiorów „dary Czytelnicze” – 1 057 sztuk; 
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- liczba zakupionych zbiorów – 2 071 sztuk, w tym: 1 757 książek i 314 audiobooków. 

Środki przeznaczone na zakup zbiorów w 2019 r. ogółem - 45 293 zł. 
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Nowy wizerunek Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. 

Biblioteka Gminy Stare Babice to miejsce przyjazne i nowoczesne. Żywe centrum kultury, 

które oferuje szeroki wachlarz możliwości kontaktu z kulturą, poprzez łatwy i przystępny 

dostęp do księgozbioru, internetu, warsztatów, spotkań autorskich i zajęć. W tym celu 

wprowadzono nowe oznakowanie wewnętrzne. Nowa identyfikacja ma stać się jednym  

z elementów zmiany wizerunku i odbioru nie tylko instytucji, ale również ludzi w niej 

pracujących. Bibliotekarz to nie nudny pan czy nudna pani za biurkiem w ponurej inscenizacji, 

to otwarty, nowoczesny i ciekawy świata przewodnik. 

Podstawą całego systemu oznakowania Biblioteki jest przyjazne logo B: jak biblioteka, które 

zostało wprowadzone w 2014 r. Literka B: jak biblioteka symbolizuje nazwę rodzajową 

instytucji. Przyjazne logo, którego kolory łatwo dostosują się do pomieszczeń bibliotecznych, 

czyniąc je bardziej otwartym dla użytkowników, jest jednym z elementów projektu „kierunek: 

biblioteka”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej w ramach 

Programu Rozwoju Bibliotek. System oznakowania został przekazany w ręce bibliotekarzy do 

nieodpłatnego korzystania. 

Zastosowanymi barwami można w prosty sposób posłużyć się przy aranżacji wnętrza, czy 

księgozbioru, a kolory łatwo dostosować do przestrzeni biblioteki, czyniąc je bardziej otwartą 

dla Użytkowników. 

Biblioteka naprzemiennie korzysta z logo w trzech kolorystykach. 

 

 

 

Nowa strona internetowa biblioteki https://biblioteka-starebabice.pl/ także zbudowana jest 

w oparciu o kolorystykę loga i stanowi przystępny kanał informacyjny dla Odbiorców. 

Literki B są też podstawą oznakowania poziomu literatury dla dzieci i młodzieży, która 

podzielona jest na 5 poziomów:  

 poziom I oznakowany kolorem żółtym, adresowany do dzieci w wieku 6-8 lat;  

 poziom II oznakowany kolorem niebieskim, adresowany do dzieci w wieku 9-13 lat;  

 poziom III oznakowany kolorem zielonym, adresowany do dzieci w wieku 14-16 lat;  

 poziom IV oznakowany kolorem czerwonym, adresowany do młodzieży w wieku 16+.  

Dodatkowo poziom 0, oznakowany kolorem pomarańczowym, adresowany do najmłodszych 

dzieci w wieku 0-5 lat, gdzie można odnaleźć książki o atrakcyjnej szacie graficznej, 

kartonowe, z zaokrąglonymi rogami, w formacie idealnym dla małych rączek.  

https://biblioteka-starebabice.pl/
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W ofercie czytelniczej dla dzieci i młodzieży biblioteka posiada literaturę popularnonaukową, 

którą określamy mianem - mądrych książek. Poruszają tematy naukowe, gdzie zjawiska i fakty 

są realne, prawdziwe. Ich celem jest dostarczenie wiedzy w przystępny sposób. Dział został 

podzielony na kategorie tematyczne tj.: atlasy, filozofia, geografia, historia, literatura, 

matematyka, muzyka, plastyka, przyroda, religia, słowniki, sport, technika i zdrowie. 

Ułatwieniem w wyszukiwaniu lektur dla Czytelników w wieku szkolnym jest ich wyłączenie  

i oznakowanie półek. Półki z lekturami dla szkół podstawowych oznakowane są literką L  

w kolorze czerwonym, a lektury dla szkół ponadpodstawowych oznakowane są literką L w 

kolorze czarnym. 

Jasno i czytelnie oznakowane są także regały z literaturą piękną oraz popularnonaukową dla 

dorosłych czytelników. Oznaczenie to jeden z najistotniejszych elementów funkcjonalności 

wnętrza biblioteki. Literatura piękną tj. beletrystyka znajduje się w działach: literatura polska, 

literatura obca, kryminał, fantasy. Wśród gromadzonych, opracowywanych i udostępnianych 

zbiorów biblioteka posiada wydawnictwa o specjalnym druku - Duże Litery (dla 

Użytkowników z niepełnosprawnością wzroku) – łącznie 331 pozycji, jak również  coraz 

bogatszy dział audiobooków. 

Biblioteka posiada obszerny dział literatury popularnonaukowej. Z ponad 50 różnych dziedzin 

wiedzy. Czytelnicy mogą odnaleźć książki nastawione na przekazanie odbiorcy rzetelnej 

informacji na dany temat. Książki opracowane są wg bibliotecznej uniwersalnej klasyfikacji 

dziesiętnej. Wśród działów odnaleźć można m.in.: filozofię, psychologię, reportaże, socjologię, 

politykę, ekonomię, prawo, pedagogikę, matematykę, fizykę, chemię, botanikę, zoologię, 

medycynę, gospodarstwo domowe, film, kino, teatr, sport, językoznawstwo, historię literatury, 

geografię, historię czy biografie. 

Odzwierciedleniem zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice jest katalog on-line:  

http://katalog.biblioteka-starebabice.pl/init.php?katalog=9000 

Katalog zawiera cały księgozbiór biblioteki z wyszczególnieniem książek oraz audiobooków. 

100% zbiorów wprowadzonych jest do baz elektronicznych w Systemie Bibliotecznym 

Mateusz. Stosowany język informacyjno-wyszukiwawczy Deskryptory BN. 

http://katalog.biblioteka-starebabice.pl/init.php?katalog=9000
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Przeszukiwać go można jako osoba anonimowa, opcja ta umożliwia tylko przeglądanie 

zawartości katalogu oraz jako czytelnik biblioteki, opcja umożliwia przeglądanie katalogu, 

stanu konta, dokonywanie prolongaty wypożyczonych książek, czy rezerwowania pozycji. 

Zarezerwować w katalogu można tylko wypożyczoną książkę. 

Łącznie na terenie biblioteki znajduje się 30 stanowisk czytelniczych. Dwa stałe stanowiska 

obsługi Użytkowników oraz 3 mobilne. 

 

 
 

Czytelnicy mają możliwość bezpłatnego korzystania z 5 stanowisk komputerowych, jednego 

stanowiska komputerowego z udostępnionym katalogiem oraz jednego stanowiska 

komputerowego dedykowanego dla osób z niepełnosprawnością.  

Ponadto biblioteka na całej swojej powierzchni zapewnia bezpłatny dostęp do internetu 

poprzez sieć wifi. Polityki bezpieczeństwa sieci wifi w bibliotece ograniczają dostęp do 

internetu poprzez przeglądarkę. Jednorazowa sesja nie może trwać dłużej niż 1,5 godziny. Po 

tym czasie należy ponownie zestawić sesję – zamknąć, otworzyć przeglądarkę. 

Biblioteka dysponuje wrzutnią - Biblioskrytką na zbiory biblioteczne, gdzie można przez 7 dni 

w tygodniu i 24 godziny na dobę zwracać materiały biblioteczne. 
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Biblioskrytka – wrzutnia 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

Strona internetowa biblioteki https://biblioteka-starebabice.pl/ jak i strona/ profil 

@BibliotekaStareBabice na Facebooku są zarówno elementem budowy marki wizerunkowej, 

jak również kanałem dostępu do informacji. Biblioteka na bieżąco aktualizuje strony dodając 

wpisy o bieżącej działalności, nowe zakładki i inne ważne treści dla użytkowników, m.in.: 

(bez danych ze strony FB) łącznie 187 wpisów na stronie internetowej. 

Statystyka strony 

Użytkownicy Nowi użytkownicy Ilość sesji Ilość odsłon 

2 332 2 087 4 558 6 946 

 

W celu propagowania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy w 2019 r. opublikowano  

12 artykułów w Gazecie Babickiej: 

1. Zimowa notatka z biblioteki; Gazeta Babicka 12 (280) grudzień 2019/styczeń 2020  

s. 22-23, 

2. 70 lat Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice; Gazeta Babicka 11 (279) 

listopad/grudzień 2019 s. 42-43, 

3. Jubileusz biblioteki; Gazeta Babicka 10 (278) październik/listopad 2019 s. 46, 

4. Co w bibliotece piszczy?; Gazeta Babicka 9 (277) październik/listopad 2019 s. 38-39, 

5. Biblioteczne półki pełne kultury; Gazeta Babicka 8 (276) sierpień/wrzesień 2019  

s. 40-41, 

6. Wieści z biblioteki; Gazeta Babicka 7 (275) lipiec/sierpień 2019 s. 38-39, 

7. Święta biblioteczne i wydarzenia czytelnicze; Gazeta Babicka 6 (274) czerwiec/lipiec 

2019 s. 44-45, 

8. Sportowa biblioteka – coś dla ciał i dla ducha; Gazeta Babicka 5 (273) maj/czerwiec 

2019 s. 36-37, 

https://biblioteka-starebabice.pl/
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9. Wielki świat w babickiej bibliotece – zaprosiliśmy ciekawych gości; Gazeta Babicka 

 4 (272) kwiecień/maj 2019; s. 35, 

10. Biblioteczny rozkłady jazdy kulturalnej; Gazeta Babicka 3 (271) marzec/kwiecień 2019; 

s. 34 – 35, 

11. Biblioteka na miarę XXI wieku; Gazeta Babicka 2 (270) luty/marzec 2019 ; s. 36-39, 

12. 7 pomysłów, 0 nudy, czyli 70-lecie Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice; Gazeta 

Babicka 1 (269) styczeń/luty 2019; s. 24-25. 

SZKOLENIA 

1. BiblioLAB Piaseczno „Biblioteka otwarta” / Sesja Dobrych Praktyk / Rozwiń 

kreatywność u dzieci! – Urszula Hoczyk – 24.10.2019 r.  - 4 godz. 

2. Wykład „Książki popularnonaukowe STEAM dla dzieci – polska oferta wydawnicza  

i perspektywy jej wykorzystania w bibliotekach w pracy z czytelniczym dziecięcym” 

oraz warsztaty „W MORZE Bibliotekarzu!” - Biblioteka Powiatowa dla Powiatu PWZ, 

25.09.2019 r. - 4 godz. 

3. Warsztaty dotyczące podstaw kodowania, z wykorzystaniem robotów Photon i gry 

edukacyjnej Scottie Go! (poziom podstawowy) - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy; 

Głównej Województwa Mazowieckiego, 25.06.2019 r. - 4 godz. 

ZBIORY / System Biblioteczny Mateusz 

1. Wydzielenie sygnatury FANTASTYKA. 

2. Opracowanie serii A to Polska właśnie / 42 woluminy. 

3. Wydzielenie serii Wojny dorosłych – Historie dzieci. 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

Promocja czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek  

i wydawnictw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako adresatów 

podejmowanych działań. Wśród działań podejmowanych przez bibliotekę znajduje się 

organizacja lekcji bibliotecznych, spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, jak 

również organizacja rocznic okolicznościowych, które na stałe wpisują się w działalność 
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biblioteki, oraz konkursów promujących czytelnictwo i książki. Imprezy organizowane przez 

bibliotekę dla użytkowników: 

 

 
Liczba 

 rodzaj imprez / zajęć ilość uczestników godzin 

01-03 
lekcje biblioteczne 

14 450 19 

04-12 
lekcje biblioteczne 

30 730 36 

Lekcje biblioteczne łącznie 44 1180 55 

 
 
 

Bibliotekarka 
z bajkową walizką 

 
 
 
 

 biblioteka 

 wyjazdowe 
 

25.04.2019 r. 
kl. VI Szkoła Podstawowa nr 3 

Przymierza Rodzin w Warszawie 

25 2 

15.05.2019 r. 
Żłobek 

 Kolorowe Kredki 

15 1 

16.05.2019 r. 
Żłobek 

 Kolorowe Kredki 

15 1 

30.05.2019 r. 
Szkoła 

 Borzęcin Duży 
Kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIB 

60 3 

6.06.2019 r. 
Kl. „O”, I, II 

Szkoła Podstawowa w Koczargach 
Starych   

102 3 

13.06.2019 r. 
Przedszkole Słoneczny Domek 

26 1 

24.06.2019 r. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
„Przedszkole leśne w Mariewie” 

16 1 

26.06.2019 r. 
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły 

Brzdąc” 

40 1 

15.10.2019 r. 
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły 

Brzdąc” 

40 4 

25.10.2019 r. 
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 

 (6 grup) 

140 6 

22.11.2019 r. 
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 

90 4 
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 (4 grup) 

5.12.2019 r. 
Żłobek 

 Kolorowe Kredki 

25 1 

6.12.2019 r. 
Szkoła BigBen 

19 2 

13.12.2019 r. 
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 

 (6 grup) 

140 6 

 
Dyskusyjny Klub Książki 
 

 
Dyskusyjny Klub Książki 

 
Liczba 

 ilość uczestników godzin 

 10 57 13 

 
Imprezy okolicznościowe 
 

  rodzaj imprez / zajęć termin 

1 Robótki zręczne /bukiety cukierkowe/ - 9 osób 8.01 

2 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – poznaj panią Kropeczką  
- 12 osób 

8.01 

3 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – Międzynarodowy Dzień 
Kubusia Puchatka z panią Kropeczką   - 13 osób 

15.01 

4 Robótki zręczne /lalki motanki/ - 10 osób 5.02 

5 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – Międzynarodowy Dzień 
Kota z panią Kropeczką – 10 osób 

19.02 

6 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – Międzynarodowy Dzień 
Pisarzy i Pisarek – 7 osób 

5.03 

7 Robótki zręczne /zakładki metodą desupage/ - 7 osób 12.03 

8 Robótki zręczne 
/cekinowe jajka + skarpetkowe zające/ - 13 osób 

2.04 

9 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – Międzynarodowy Dzień 
Czekolady z panią Kropeczką – 11 osób 

9.04 

10 Robótki zręczne 
/guzikowe obrazy/ - 7 osób 

7.05 

11 BIBLIOSŁÓWKA Medyczna P. Kropeczka 
uhonorowanie projektu 

„Mała książka Wielki człowiek” 
- 35 osób 

14.05 

12 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – Dzień Mamy 
z panią Kropeczką – 15 osób 

21.05 
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13 Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom 

Zajęcia literacko – plastyczne /koszykówka/ – 7 osób 3.06 

Zajęcia literacko – plastyczne / motocross/ 
- 11 osób 

4.06 

Zajęcia literacko – plastyczne / karate/ 
- 7 osób 

5.06 

Zajęcia literacko – plastyczne / piłka ręczna/ 
- 5 osób 

6.06 

Zajęcia literacko – plastyczne / biegi/ 
- 6 osób 

7.06 

14 Robótki zręczne 
/warsztaty na Paradę Seniorów / - 7 osób 

4.06 

15 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – Dzień Taty 
z panią Kropeczką – 11 osób 

18.06 

16 Robótki zręczne 
/woreczki zapachowe/ - 3 osoby 

2.07 

17 Robótki zręczne 
/zdobienie świec/ - 6 osób 

6.08 

18 Robótki zręczne 
/podkładki pod kubki/ - 5 osób 

3.09 

19 BIBLIOSŁÓWKA Zajęcia literacko – plastyczne – Międzynarodowy Dzień 
Kropki z panią Kropeczką – 20 osób 

10.09 

20 Bibliobajka wierszem stoi – w świecie książki – 25 osób 24.09 

21 Robótki zręczne 
/zdobienie nietuzinkowych doniczek/ - 5 osób 

1.10 

22 Bibliobajka wierszem stoi – spotkanie z Dogoterapeutą – 25 osób 8.10 

23 Robótki zręczne 
/ozdobne zawieszki do prezentów/ - 8 osób 

5.11 

24 Bibliobajka wierszem stoi – 15 osób 5.11 

25 Robótki zręczne 
/sznurkowe choinki/ - 8 osób 

3.12 

26 Bibliobajka wierszem stoi – 15 osób 3.12 

Łącznie robótki zręczne  
 

12 spotkań 
88 uczestników 

24 godziny 

Łącznie BIBLIOSŁÓWKA 17 spotkań 
209 uczestników 

34 godziny 
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Konkursy 
 

 tematyka forma termin uwagi 

1 KONKURS TWÓRCZY „RECEPTA NA 
CZYTANIE” z okazji obchodów 70-lecia 

Biblioteki Publicznej Gminy Stare 
Babice 

literacka 10.12.2018 r. - 
10.01.2019 r. 

nierozstrzygnięty 

 
Spotkania autorskie 
 

 autor termin 

1 Hanna Niewiadomska. Spotkanie z przedszkolakami z Przedszkola Wesoły 
Brzdąc  - 50 osób 

5.03 

2 Jolanta Małczak. Spotkanie w ramach Bibliosłówek, zajęć literacko – 
plastycznych – Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek – 7 osób 

5.03 

3 Teatr Igraszka, uhonorowanie projektu 
„Mała książka Wielki człowiek” - 35 osób 

14.05 

4 Stanisław Fijałkowski, spotkanie z cyklu z regionem w tle – 13 osób 16.05 

5 Jarosław Chrapek, Jerzy Raczek, spotkanie z cyklu z regionem w tle – 20 osób 23.05 

6 Wioletta Piasecka, uhonorowanie projektu p. Kropeczka - 20 osób 10.09 

7 Marcin Łada, spotkanie z cyklu z regionem w tle – 10 osób 12.09 

8 Robert Gondek, w drodze na najwyższe szczyty Afryki  
– 8 osób 

26.09 

 
Łącznie spotkania autorskie 

8 spotkań 
163 uczestników  

18 godzin 
 

 
Wystawy 
 

 autor termin 

1 Rok Moniuszkowski 11.06 – 10.10 

2 Wystawa malarstwa Małgorzaty Hajduk „Sztuka jest 
moją pasją” 

4.11 – 14.11 

 

PROGRAMY, PROJEKTY, POZYSKANE DOTACJE, PUBLIKACJE 

 

Pozyskane dotacje 

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, podobnie jak w latach ubiegłych zrealizowała 

zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka pozyskała  

11 570 PLN dotacji. 
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Projekty własne 

1. Pani Kropeczka – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w każdym wieku. 

2. 70 zakładek na 70 – lecie biblioteki - Biblioteka w związku z obchodami 70-lecia 

zapraszała do stworzenia zakładki do książki i jej podarowania. Zakładki wykonane 

własnoręcznie z należytą starannością o kształcie zbliżonym do standardowego wyglądu 

zakładki do książki. Prezentowane na specjalnie przeznaczonej do tego wystawie. Brak 

ograniczeń wiekowych. 

3. Bibliobajka – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w każdym wieku. 

4. Bibliotekarka z bajkową walizką – akcja adresowana do wszystkich placówek oświatowych 

z terenu Gminy Stare Babice, która promowała czytelnictwo wśród dzieci, jej konwencja 

zakłada wizytę bibliotekarki w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Tematyka i forma zajęć 

jest realizowana w oparciu o bogaty księgozbiór. 

5. Pogotowie komputerowe dla seniorów – pomoc w obsłudze urządzeń elektronicznych i 

systemów informatycznych.  

 

Projekty zewnętrzne; uczestnictwo 

Mała książka Wielki człowiek - po raz kolejny Biblioteka, zakwalifikowała się do programu 

Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Ta edycja była adresowana do dzieci  

w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Każdy przedszkolak, który odwiedził naszą Bibliotekę 

otrzymywał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. 

Za każdą wizytę w Bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki,  

z księgozbioru dziecięcego, młody Czytelnik otrzymywał naklejkę. Po zebraniu dziesięciu 

naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania. Ale to nie wszystko: w wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice  

- broszurę informacyjną na temat korzyści wynikających z regularnego czytania dzieciom.  

W projekcie mogły wziąć udział wszystkie dzieci zapisane do Biblioteki.  

 

Publikacje 

Na okoliczność Jubileuszu w ilości 1 000 egzemplarzy została wydana publikacja w formie 

folderu „70 Lat Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice”. Skład i wydruk został sfinansowany 

przez Urząd Gminy Stare Babice. Folder dostępny jest w bibliotece w wersji papierowej oraz 

na stronie internetowej biblioteki  - w formie elektronicznej. 

Bibliobajka – ilustrowana książeczka dla dzieci, manipulacyjna, sensoryczna, dotykowa, 

wyciszająca, czyli quiet book. We wrześniu Biblioteka rozpoczęła autorski projekt Bibliobajka. 

Celem projektu było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez uczestnictwo w zajęciach 

literacko – plastycznych, podczas których dzieci poznawały wiersze wybranych poetów. Dzieci 

współtworzyły jedyną w swoim rodzaju Bibliobajkę.  Edukacja poprzez wspólną zabawę, 

ubraną w formę książki. Projekt trwa od września 2019 r. a zakończy się w marcu 2020 r. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przychodzenie na zajęcia literacko – plastyczne, 

które będą odbywać się w bibliotece raz w miesiącu. Dzieci swój udział w zajęciach będą 

zaznaczały na kopertach, które umieszczą w książeczce pt.  Bibliobajka, podczas każdych zajęć. 
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W trakcie trwania akcji zaplanowanych zostało 6 zajęć. Do otrzymania bibliobajkowego 

upominku uprawnia udział w 4 zajęciach, czyli umieszczenie 4 kopert z imieniem  

w  książeczce pt.  Bibliobajka. 

Uhonorowanie projektu połączone z rozdaniem bibliobajkowych upominków oraz obchodami 

Światowego Dnia Poezji, zostało zaplanowane na 17 marca 2020 r. 

Uwieńczeniem projektu było przeniesienie uszytej ręcznie książeczki Bibliobajka na papier  

i wydanie jej w formie książki obrazkowej. Biblioteka podpisała umowę z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich, z panią Agatą Matraś, której przedmiotem było stworzenie 

ilustracji do książki. Umowa została sfinalizowana z końcem września. Gotowy projekt został 

złożony do drukarni, gdzie wykonano skład i wydruk w ilości 800 egzemplarzy. Książka będzie 

nagrodą dla uczestników projektu. 

 

 12. 2. DOM KULTURY STARE BABICE 

 

Celem statutowym Domu Kultury Stare Babice jest rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokaja-

nie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, or-

ganizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, a także 

promowanie działalności artystycznej i kulturalnej w gminie Stare Babice.  

Do podstawowych zadań Domu Kultury Stare Babice należy rozpoznawanie i rozbudzanie 

zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa  

w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny, 

organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej 

do odbiorców wszystkich grup wiekowych. 

Misją instytucji jest pomnażanie podstawowego społecznego zasobu, jakim jest kultura.  

Realizowana jest poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną.  

Dom Kultury oferuje mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia  

kulturalnego i rekreacji oraz proponuje działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.  

Dom Kultury Stare Babice to niezwykle nowoczesny obiekt ze wspaniale wyposażonymi  

pracowniami tematycznymi oraz przepiękną salą widowiskową. Pod skrzydłami Domu  

Kultury Stare Babice znajduje się także Klub Mieszkańca przy ul. Polnej 40 w Starych  

Babicach. 
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Zadania z zakresu działalności kulturalnej Dom Kultury Stare Babice realizuje poprzez 

organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form 

aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych. Zachęca odbiorców nie tylko do biernego 

kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym  

i artystycznym. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Domu Kultury Stare Babice 

przedsięwzięcia kulturalne organizowane są cyklicznie, bądź okolicznościowo. Uczestnicy 

mogą wziąć udział w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach, koncertach, 

prelekcjach, mogą również prezentować swoje prace i umiejętności twórcze, a także mogą 

uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych.  

Działalność Domu Kultury adresowana jest zarówno do szerokiego, jak i bardziej 

wyrafinowanego kręgu odbiorców. Dlatego bogata oferta  obejmuje zarówno duże imprezy,  

w tym plenerowe, jak i kameralne dla mniejszej widowni. 

 

Imprezy i pozostałe wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Dom Kultury Stare Babice 

 

Na etapie planowania działalności kulturalnej na 2019 rok szczególny nacisk położono na 

kontynuację cyklicznych wydarzeń: plenerowych imprez i okolicznościowych koncertów, 

konkursów, wystaw oraz przeglądów, które wpisały się na trwałe w kalendarz wydarzeń 

kulturalnych gminy, mających wypracowaną markę i rozpoznawalność w regionie. Charakter 

tych wydarzeń jest bardzo szeroki, od edukacyjnych po rozrywkowe. 

W roku 2019 kontynuowano cykliczne wydarzenia, identyfikowane z gminą Stare Babice, 

m.in.:  

1. Koncert „Wspólne Kolędowanie” w wykonaniu Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa 

Pendereckiego pod batutą Zbigniewa Załęskiego. Wystąpili również soliści: Agnieszka 

Metzgier i Marzena Białobrzeska. 
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2.  „Babinicz 2018”, uroczystość wręczenia najbardziej prestiżowej nagrody w gminie Stare 

Babice osobie, która swoją postawą i działalnością najbardziej zasłużyła na uznanie, lub 

podjęła inicjatywę szczególnie cenną dla gminy albo szczególnie zasłużyła się dla 

wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. 

3. „Dzień Babic 2019” - największe wydarzenie kulturalne w gminie Stare Babice.  

W tym dniu odbyło się wiele atrakcji muzycznych i sportowych. Wystąpiła Gminna 

Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Zbigniewa Załęskiego, chór 

„Aprobata” Domu Kultury Stare Babice pod dyrekcją Aleksandry Troczyńskiej-Rucińskiej, 

wystąpili laureaci konkursu piosenki Anglojęzycznej „You can sing” i zatańczyły dzieci  

z gminnych przedszkoli. Widowiskowym elementem na scenie był pokaz tańca Flamenco 

w wykonaniu profesjonalnych tancerzy oraz pokaz tańca towarzyskiego. Zagrały zespoły 

takie jak: „BabiCapela”, „Roxanne - Roxette Tribute Band”, a na zakończenie wieczoru 

wystąpił Jacek Stachurski.  

Wśród atrakcji sportowych odbył się pokaz walk karate zawodników z klubu „Rensei 

Karate Dojo”, pokaz Capoeiry, turniej siatkówki plażowej oraz Mistrzostwa Mazowsza  

w Crossmintonie”. 

W ramach atrakcji dodatkowych została przygotowana „Bezpłatna Strefa Zabaw”,  

w której zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci, a grupa profesjonalnych 

animatorów poprowadziła zabawy i konkursy. 
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4. Koncert z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu Orkiestry 

Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. generała Józefa Wybickiego pod kierownictwem 

ppor. Andrzeja Zaręby. Podczas koncertu wystąpili soliści: Bogumiła Dziel-Wawrowska  

– sopran i Piotr Rafałko – tenor, a koncert poprowadził znakomity konferansjer Tomasz 

Szuran. 

5. Koncert z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. To był niezwykły koncert, który 

został rozpoczęty wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Pojawiły się również 

patetyczne interpretacje najważniejszych pieśni patriotycznych, potem „Kordian”, 

program „Upragniona wolność”, podczas którego wykonane zostały utwory muzyczne 

przeplecione słowem – czytanymi przez aktora wspomnieniami z Pamiętników 

Powstańców, fragmentami prozy oraz wierszami. Na zakończenie wieczoru wystąpiła 

Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego. 

Teksty i wiersze prezentowane były przez aktora Jacka Borkowskiego oraz aktorów 

Teatru Weranda. W programie wystąpił chór Aprobata pod kierownictwem Aleksandry 

Troczyńskiej-Rucińskiej. Program artystyczny „Upragniona wolność” w wykonaniu Anny 

Nadwodnej, Jacka Borkowskiego, Krzysztofa Ciupińskiego-Świątka, Adama Sychowskiego. 

6. Mikołajki 2019 – kolejne wydarzenie cieszące się w gminie dużą popularności  

i wyczekiwane zarówno przez dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy. Podczas imprezy 

odbyło się mnóstwo zabaw i konkursów, które prowadziła grupa animacyjna „Jak  

z Bajki”. Pojawiły się bajkowe Elfy, odbył się koncert świąteczny w wykonaniu Anny i Elsy, 

a Św. Mikołaj wraz ze Śnieżynkami rozdawał wszystkim dzieciom prezenty. Zostały 

również przygotowane warsztaty świąteczne na których dzieci mogły pomalować 
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choineczki flamastrami, udekorować je drucikami kreatywnymi, gwiazdkami, i innymi 

dekoracyjnymi elementami oraz renifera Rudolfa na drewnianych lub tekturowych 

krążku, dzieci mogły również wykonać rustykalny świecznik z plastra drewna i wiele 

innych dekoracji świątecznych. Imprezie towarzyszył Kiermasz Świąteczny na którym 

można było kupić świąteczne ozdoby. Na zakończenie nastąpiło rozświetlenie choinki 

przez władze gminy oraz pokaz cichych fajerwerków. 

7. Dzień Otwarty Domu Kultury Stare Babice – podczas którego odbyły się warsztaty, 

zajęcia, i lekcje pokazowe, które będą się odbywać w pracowniach Domu Kultury Stare 

Babice i w hali sportowej GOSiR. Na Sali Widowiskowej odbył się koncert dla dzieci 

Wesoła Lokomotywa w wykonaniu Ferida Lakhdara & Kasi Rodowicz, świetnie 

zaprezentował się Teatr Muzyczny POLOT i Teatr Weranda. Pokaz i warsztaty tańca 

towarzyskiego dla dzieci i dorosłych poprowadzili: Adrianna Kulesza i Michał Kulesza 

Rising Stars. Warsztaty tańca breakdance wraz z pokazem poprowadziła szkoła „Fly High 

Break Dance School”, a na zakończenie odbył się pokaz magii Macieja Pędy. 

 

 
 

8. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – po raz pierwszy Dom Kultury Stare Babice 

zagrał dla WOŚP pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste”. Podczas tego finału  

w Sali Widowiskowej odbyły się pokazy taneczne, koncerty, licytacje oraz wiele innych  

muzycznych atrakcji. W salach Domu Kultury w tym dniu odbywały się warsztaty dla  

dzieci – eksperymenty, warsztaty kulinarne, warsztaty gier planszowych  

i zręcznościowych oraz warsztaty architektoniczne.Wydarzeniu towarzyszył kiermasz 

różności, warsztaty robienia szydełkowych serduszek, warsztaty origami, warsztaty 

carrom indyjskiego bilarda. 
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Oprócz cyklicznych wydarzeń Dom Kultury Stare Babice realizował projekt wakacyjny pn. 

„Kulturalne Lato”. W ramach tego projektu w okresie od 22.06.2019 do 08.09.2019 

zorganizowano na terenie gminy Stare Babice wiele wydarzeń mających na celu integrację 

społeczności lokalnej: koncerty, zabawy taneczne oraz atrakcje dla dzieci, a w tym: 

1. Letnia Potańcówka w Borzęcinie Dużym  

2.  „Piknik Folkowy” 

3. Animacje dla dzieci w Klaudynie 

4. Koncert dla dzieci „Raz, Dwa, Trzy, śpiewasz Ty” na scenie letniej w Parku w Starych 

Babicach 

5. Animacje dla dzieci w Starych Babicach 

6. Letnia Potańcówka w Bliznem Jasińskiego 

7. Teatr dla dzieci „Przygody Zefirka i Spółki” na scenie letniej w Parku w Starych 

Babicach 

8. Animacje dla dzieci w Blizne Jasińskiego 

9. Letnia Potańcówka w Klaudynie  

10. Koncert „Leliwa Jazz Band” w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice 

11. Kino plenerowe na leżakach (film „Marzyciel), projekcja na Polanie Dwóch Stawów 

12.  „Piknik Rockowy” na Polanie Dwóch Stawów 

13. Animacje dla dzieci w Zielonkach – Parceli 

14. Kabaret Żydowski "Moniek Przepiórko" w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare 

Babice 

15. Animacje dla dzieci w Borzęcinie Dużym 

16. Kino plenerowe na leżakach ("Green Book") na Polanie Dwóch Stawów 
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17. Koncert "Retromania" w Sali Widowiskowej Domu Kutlury Stare Babice 

18. „Piknik Disco na Polanie” na Polanie Dwóch Stawów 

19. Wieczór hiszpański "Noce w ogrodach Hiszpanii" na scenie letniej w Parku w Starych 

Babicach 

 

 
 

20. Kino na leżakach ("Bardzo Fajny Gigant") w Topolinie 

21.  „Piknik Bluesowy” na Polanie Dwóch Stawów 

22. Animacje dla dzieci w Wojcieszynie 

23. Animacje dla dzieci w Lipkowie 
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24. Wieczór włoski "Ciao Ciao bambina" w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice 

25. Animacje dla dzieci w Mariewie 

 

 
 

26. Letnia Potańcówka w Wojcieszynie 

27. Koncert zespołu „Castle Brass” w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice 

28. Teatr Ognia i show laserowe przed Domem Kultury Stare Babice 

29. Letnia Potańcówka w Zielonkach – Parceli 

30. Koncert Orkiestry Kameralnej Capelli Bydgostiensis w GOSiR 
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31. Kino na leżakach w Mariewie. 

 

 

Koncert z okazji zakończenia „Kulturalnego Lata” 

Dom Kultury Stare Babice od początku swojej dwuletniej działalności jest otwarty na 

współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami, kołami gospodyń wiejskich, grupami 

nieformalnymi, placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnych twórców i pasjonatów, 

radami sołeckimi, parafiami, jednostkami ochotniczych straży pożarnych działającymi na 

terenie gminy Stare Babice.   

W 2019 roku prowadzono szeroką współpracę z radami sołeckimi i organizacjami 

pozarządowymi, w tym z fundacjami i stowarzyszeniami. Wspólnie udało się zorganizować 

łącznie 19 wydarzeń kulturalnych (szczegóły w Załączniku nr 1), obejmujących: koncerty 

charytatywne, spektakle teatralne, imprezy sołeckie oraz widowiska muzyczne. W ramach 

tej współpracy Dom Kultury Stare Babice świadczył m.in. nieodpłatnie pomoc doradczą, 

organizacyjną, techniczną oraz graficzną, a w miarę możliwości również finansową. 

Udostępniał również Salę Widowiskową, obsługę techniczną, w tym: nagłośnienie, 

oświetlenie oraz wspierał podczas koordynacji takich wydarzeń. 

Aby dotrzeć z ofertą proponowanych imprez kulturalnych do jak największej ilości 

odbiorców i prowadzić tym samym edukację kulturalną Dom Kultury Stare Babice 

współpracuje z placówkami oświatowymi, w tym z czterema Szkołami Podstawowymi  

z terenu gminy Stare Babice, przedszkolami oraz jednostkami gminnymi.  

W ramach takiej współpracy odbyły się: 

1. Konkurs piosenki angielskiej „You Can Sing” – 4 edycja. 

2. Występy Artystyczne na zakończenie sezonu 2018/2019 

3. Koncert Charytatywny w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę,  
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4. „Zbiórka na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach". 

5. Koncert dla Dzieci - "Raz, dwa, trzy - śpiewasz Ty!". 

6. Mikołajki jak z bajki i kiermasz świąteczny. 

7. Moniuszko. Pieśni i tańce XIX-wiecznych salonów. 

8. Teatr cieni pt. "Słoń w całym tego słowa znaczeniu". 

Dom Kultury Stare Babice dokłada starań, aby zapewnić różnorodność oferty kulturalnej, jak 

również wysoki jej poziom i odpowiednią organizację, aby każde wydarzenie zrealizowane 

było profesjonalnie i w najlepszy możliwy sposób oraz, aby dostarczyło niezapomnianych 

wzruszeń i przeżyć. W 2019 roku w Domu Kultury odbyło się 26 koncertów i spektakli 

(komediowych i teatralnych) odpłatnych, biletowanych: 

1. Koncert „Gospel Radom”. 

2. Koncert „Grupy MoCarta”. 

3. Spektakl "Kto otworzy drzwi". 

4. Spektakl "O smoku i Królu Luniuchu" (2 spektakle). 

5. Koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy". 

6. Koncert pt.  „Zaśpiew-Muzyka i Poezja Gabriela Kurylewicz”. 

7. Spektakl „Kobieta do zjedzenia”. 

8. Heroes Orchestra. 

9. Spektakl "Skrzydlaty Odlot" spektakl dla dzieci (dwa spektakle). 

10. Spektakl teatralny "Czas na miłość". 

11. Koncert Orkiestry Wojska Polskiego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

12. Spektakl Wiera Gran (Teatr Kamienica). 

13. Jerzy Filar i Przyjaciele Naszej Basi Kochanej". 

14. Spektakl komediowy "Sztuka Kochania". 

15. Koncert muzyki filmowej Ennio Morricone. 

16. Koncert Renaty Przemyk. 

17. Koncert „Osiecka po męsku”. 

18. Koncert charytatywny Adama Struga 

19. Kabaret Nowaki. 

20. Koncert jazzowy "Bossa Nova". 

21. Spektakl "Kto otworzy drzwi". 

22. Koncert jazzowy Pawlik / Moniuszko 

23. Spektakl komediowy "Podwieczorek życia". 

24. Magiczne Mikołajki - Pokaz Iluzjonisty. 

25. Koncert taneczno-wokalny Moniuszko. Pieśni i tańce XIX-wiecznych salonów 

26. Balet "Spartacus". 
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Przedstawienie baletowe  „Spartacus” 

 

W ramach nieodpłatnych wydarzeń zorganizowano szereg koncertów, spektakli edukacyjnych 

dla dzieci, konkursów, imprez okolicznościowych, w tym: 

1. Koncert Waldemara Malickiego podczas uroczystości „Babinicz 2018”. 

2. Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

3. Spektakl teatralny dla młodzieży pt. Wszystkie dzieła Szekspira. 

4. Spektakl edukacyjny dla młodzieży pn. „Dzieci@sieci”. 

5. Złote Gody we współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego gminy Stare Babice. 

6. Finał piosenki anglojęzycznej "You Can Sing". 

7. Spektakl "Konik na biegunach". 

8. Spektakl "Idę" w wykonaniu Teatru Weranda. 

9. Apeksha Mundargi Recital Tańca. 

10. Dzień Babic 2019. 

11. Teatr Piasku - "Kopciuszek". 

12. 10-lecie Klubu Seniora Nadzieja. 

13.  „Kabaret na jednej nodze” Wandy Chotomskiej w wykonaniu dzieci z Przedszkola  

w Starych Babicach. 

14. Koncert Grzegorza Turnaua. 

15. Wieczór Kultury Indyjskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Carrom. 

16. Kino Młodego Widza. 

17. Wieczory filmowe. 

18. Koncert z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

19. Koncert Chóru dziecięcego „Mille Voci” 

 

O atrakcyjności oferty kulturalnej świadczy wysoka frekwencja na imprezach i wydarzeniach 

organizowanych przez Dom Kultury Stare Babice. W 2019 roku  w imprezach, spektaklach, 
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koncertach organizowanych lub współorganizowanych przez Dom Kultury w Starych Babicach 

czynny udział wzięło 21 110 osób, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.  

 

 

Szczegółowe zestawienie organizowanych (lub współorganizowanych) przez Dom Kultury 

bogatych i różnorodnych wydarzeń kulturalnych oraz dużą aktywność odbiorców tych 

wydarzeń przedstawia załącznik nr 2.  

Zajęcia i warsztaty, których organizatorem był Dom Kultury Stare Babice  

W 2019 r. Dom Kultury w Starych Babicach w ramach swojej działalności oferował 

różnorodne zajęcia i warsztaty o szerokiej tematyce zarówno dla dzieci (2 lata+), młodzieży  

i dorosłych oraz wyjątkowe  zajęcia dedykowane seniorom. Prowadzone były zajęcia 

regularne nietworzących zamkniętego bloku, a także warsztaty jednorazowe lub składające 

się z kilku spotkań dla różnorodnych grup wiekowych uczestników.  

Ponadto, odpowiadając na potrzeby młodych mieszkańców gminy prowadzone były kursy 

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z różnych przedmiotów, a także cieszący się dużym 

powodzeniem kurs pamięci, koncentracji i efektywnej nauki.  

Warsztaty i zajęcia organizowane przez Dom Kultury Stare Babice, odbywały się zarówno w 

godzinach porannych, jak i popołudniowych do godz. 21.00, zarówno w tygodniu jak i w 

mniejszym zakresie godzinowym w soboty. Zajęcia organizowane przez Dom Kultury Stare 

Babice odbywały się w pracowniach Domu Kultury oraz w Sali Widowiskowej, a także w 

przestrzeni hali sportowej GOSiR oraz w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40.  

 

Zajęcia cykliczne odbywały się w Domu Kultury jako grupowe lub indywidualne. Zajęcia 

grupowe to m.in.: 

 sekcja taneczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych (taniec nowoczesny, towarzyski, 

balet, breakdance, flamenco);  

 afro-brazylijska sztuka walki capoeirę,  

 joga,  

 sekcje teatralne dla różnych grup wiekowych - w tym również seniorów,  

 zajęcia wokalne,  

 ceramika,  

L.p. Nazwa wydarzenia ilość wydarzeń frekwencja 

1 seanse filmowe 10 807 

2 festiwale i przeglądy artystyczne 1 150 

3 koncerty 40 8270 

4 prelekcje, spotkania, wykłady 1 50 

5 pokazy teatralne 22 6834 

6 konferencje 1 200 

7 
inne, jakie?: Imprezy okolicznościowe, animacje dla dzieci, 
imprezy taneczne 

21 4799 

  Razem   21110 
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 zajęcia szachowe,  

 bilard indyjski,  

 kreatywne szycie,  

 programowanie w minecraft i python,  

 robotyka,  

 projektowanie i drukowanie 3D,  

 szydełkowanie,  

 zajęcia kulinarne oraz stolarskie, 

 eksperymenty,  

 orto-memo (trening poprawnego ortograficznego myślenia),  

 kostka Rubika,  

 logiczne myślenie,  

 sekcja plastyczna, w tym artystyczne wariacje dla różnych grup wiekowych dzieci, 

(rysunek artystyczny, rysunek i malarstwo),  

 origami,  

 zajęcia chóru dla dorosłych,   

 oraz próby i zajęcia muzyczne Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego.  

Można było wziąć udział także w indywidualnych zajęciach gry na instrumentach (gitara, 

pianino, keyboard, perkusja), z których korzystali dzieci, młodzież i dorośli.  

 

Oprócz zajęć regularnych w Domu Kultury Stare Babice odbywały się różnego rodzaju 

warsztaty jednorazowe lub składające się z kilku spotkań. Wśród nich np. warsztaty 

wyplatania wikliny, warsztaty GotujMania nie tylko dla różnych grup wiekowych, ale także  

w formie rodzinnej akcji, warsztaty architektoniczno-konstruktorskie dla dzieci 7-12 lat 

(przykładowa tematyka Dachy i sklepienia; Z architekturą dookoła świata; Trzęsienia Ziemi; 

Wiatrak energia odnawialna; Budujemy mosty; Murowanie, beton, zbrojenie.), ciekawy 

przyrodnik (pozwalające w łatwiejszy sposób zrozumieć zjawiska, które zachodzą  

w przyrodzie), RoboPrzedszkole, czyli robotyka dla przedszkolaków, różnorodne warsztaty 

artystyczne tj. malowania akwarelami, tworzenia biżuterii, robienia latawców, malowanie 

pianą, stolarskie dla kobiet i wiele innych wyjątkowych warsztatów.  

 

Część warsztatów i zajęć była odpłatna, a część organizowana w formie bezpłatnej.  

Wśród bezpłatnych zajęć ogromnym powodzeniem cieszyły się spotkania klubu gier 

planszowych, podczas których instruktor tłumaczy zasady nowych gier i przeprowadza 

turnieje. Uczestnikami tych zajęć są dzieci, młodzież i dorośli. Uczestnicy korzystają  

z biblioteki gier planszowych (ponad 50 tytułów) znajdujących się w Domu Kultury, a także 

chętnie przynoszą swoje gry i wspólnie grają.  

 

W 2019r. Dom Kultury zorganizował także pierwszy raz Nocne granie w gry planszowe, kiedy 

to do później nocy miłośnicy gier planszowych przy wsparciu instruktora mogli wspólnie 

spędzać czas, a to doskonale integrowało lokalną społeczność.  
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Ponadto, wśród zajęć bezpłatnych są zajęcia carrom, czyli indyjskiego bilarda, z których 

korzystają całe rodziny.  

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dedykowane tylko seniorom tj. taniec dla 

seniorów, taniec w kręgu oraz origami.  

Wśród bezpłatnych zajęć były także zajęcia chóru dla dorosłych. Odbywały się także 

regularnie próby Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz zajęcia 

muzyczne, mające na celu zwiększenie umiejętności gry na instrumentach członków tejże 

orkiestry. 

Dom Kultury organizował również jednorazowe różnorodne tematycznie warsztaty, 

szczególnie w okresach okołoświątecznych bezpłatne lub symbolicznie płatne (aby uniknąć 

zapisywania i zwiększania atrakcyjności oferty) warsztaty w tym m.in.: tworzenie palm 

wielkanocnych, malowania akwarelami, wyplatanie koszyków wielkanocnych, projektowanie  

i drukowanie w 3D ozdób świątecznych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców dzieci uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, znajdującej się w tym samym kompleksie budynku, 

w trakcie całego 2019 roku, organizowaliśmy specjalnie dla dzieci klas 0-IV bezpłatną usługę 

odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej i przyprowadzania ich na zajęcia oraz odprowadzania 

do świetlicy. Dotyczyło to zajęć od poniedziałku do piątku, które rozpoczynały się w godz.  

8:00 - 17.30. 

W zajęciach i warsztatach organizowanych w Domu Kultury w 2019 r. uczestniczyło ponad 

2500 osób (tzw. osobo/zajęcia). Duża ilość klientów Domu Kultury uczestniczy nie tylko  

w jednych, ale w kilku różnych zajęciach i warsztatach. Szacowana liczba osób/mieszkańców, 

które korzystały z oferty zajęć i warsztatów w 2019 roku to około 1200 osób. 

 

W trakcie ferii zimowych oraz wakacji w 2019r. Dom Kultury Stare Babice zorganizował akcję 

pt. Ferie/Wakacje w Domu Kultury Stare Babice w atrakcyjnej cenie (w porównaniu  

z komercyjnymi ofertami dostępnymi na rynku). Akcja ta polegała na organizacji 

tygodniowych lub kilkudniowych różnorodnych warsztatów skierowanych do dzieci 7-12 lat  

w godz. 9:00-16:00. Odbyły się Ferie oraz Wakacje z Teatrem Muzycznym POLOT, Wakacje 

RoboArchi kilka edycji oraz Wakacje GotujMania. W akcji tej wzięło udział ponad 170 

uczestników.   

Od czerwca 2019r. Dom Kultury Stare Babice korzysta z platformy www.strefazajec.pl przez 

którą uczestnicy mogą zapisywać się online na zajęcia. Dzięki temu, bez konieczności 

przychodzenia do Domu Kultury można zapisać dziecko lub siebie na zajęcia i na bieżąco mieć 

dostęp do wszelkich informacji dotyczących terminów, płatności czy nowej oferty zajęć.  

Wszystko, co dzieje się w Domu Kultury Stare Babice można śledzić na stronie internetowej 

oraz na profilu społecznościowym fb/dkstarebabice, gdzie zamieszczane są aktualne 

informacje, dotyczące działalności Domu Kultury i wydarzeń kulturalnych.  

http://www.strefazajec.pl/


Załącznik nr 1

lp. Nazwa wydarzenia termin nazwa organizacji

1 27. Finał WOŚP 12.01.2019 Fundacja WOŚP

2 DJ Kurs - Zima 2019 4-10.02.2019 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

3 Spektakl "Kto otworzy drzwi" 23.02.2019 Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni, Fundacja Nasze Szczęścia

4 I Zawody w Speedcubingu w Starych Babicach 23.02.2019 Drużynowa Liga Speedcubingu

5 Heroes Orchestra- Koniec Przerwy! Czas na koncert! 09.03.2019 Fundacja Heroes Orchestra

6 Widowisko muzyczne dla całych rodzin "Przytuliś" 16.03.2019 Fundacja Nasze Szczęścia

7 Spektakl Teatralny dla dzieci-Konik na Biegunach 14.04.2019 Fundacja Nasze Szczęścia

8 Apeksha Mundargi- recital tańca bharatanatyam 17.05.2019 Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu

9

Dzień Babic 2019 25.05.2019

Polskie Stowarzyszenie Carrom, Fundacja Nasze Szczęścia, 

Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna 

Centrala Nadawcza

10 Teatrzyk dla dzieci- Kulturalne Lato KGW Nasz Wojcieszyn

11
Koncert w ramach Festiwalu w Krainie Chopina 07.07.2019

Mariusz Dżyga, Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza 

Wiłkomirskiego

12 Koncert w ramach Festiwalu w Krainie Chopina 04.08.2019 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

13
Wieczór Kultury Indyjskiej 19.10.2019

Polskie Stowarzyszenie Carrom oraz Centrum Kultury Indyjskiej i 

Sportu

14 Koncert charyrtatywny Adama Struga z zespołem Monodia Polska w 

ramach kończących się obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległosci 

przez Polskę 20.10.2019

Stowarzyszenie "Działajmy Razem", Współorganizator: Dom 

Kultury Stare Babice, patronat honorowy: Wójt Gminy Stare 

Babice, patronat: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

sponsor: Eko Babice, Drzewiński Auto-Serwis

15 Koncert w ramach Festiwalu w Krainie Chopina 01.09.2019 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

16 Spektakl "Kto otworzy drzwi"

15.11.2019

Teatr Mewa, Współorganizatorzy: Dom Kultury Stare Babice, 

Fundacja Nasze Szczęścia, BIG BEN Polsko-Brytyjska Szkoła 

Podstawowa, Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni

17 Bajove Melodie- O kiszkach co marsza grały 17.11.2019 Fundacja Nasze Szczęścia, Pracownia Musicalove

18 Pawlik Moniuszko 22.11.2019 Fundacja Nasze Szczęścia - opieka dla dzieci

19 Chór Mille Voci 17.12.2019 Fundacja Poszukiwań Artystycznych „SZEPTEM” 

Zestawienie organizacjami pozarządowych, w tym: z fundacji i stowarzyszeń z którymi współpracował Dom Kultury 

podczas organizacji wydarzeń kulturalnych  w 2019 roku 



Załącznik nr 2 

L.p. miesiąc data wydarzenia bezpłatne wydarzenia płatne wydarzenia inne miejsce wydarzenia Organizator Współorganizator frekwencja

11.01.2019 Koncert Gospel Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice 292

05.01.2019 Wspólne Kolędowanie Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
Dom Kultury Stare Babice

391

02.02.2019 Babinicz 2018 - Koncert Waldemara Malickiego Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice
186

14.02.2019 Grupa Mocarta - Koncert Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice
372

15.02.2019 Dzień Babci i Dzień Dziadka Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły 

Brzdąc" Dom Kultury Stare Babice 200

22.02.2019 Wszystkie dzieła Szekspira Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice
250

23.02.2019 Spektakl "Kto otworzy drzwi" Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Teatr Mewa
Dom Kultury Stare Babice 240

24.02.2019
Spektakl "O smoku i Królu Luniuchu" (2 

spektakle)
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice

435

27.02.2019
Spektakl dla młodzieży pn. „Dzieci@sieci” 

Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice
220

02.03.2019 Koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice
Powiat Warszawski Zachodni 396

04.03.2019
Koncert pt Zaśpiew-Muzyka i Poezja 

Gabriela Kurylewicz
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice 60

08.03.2019 Spektakl - Kobieta do zjedzenia Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice 184

09.03.2019 Heroes Orchestra Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice 368

16.03.2019 Złote Gody Urząd Stanu Cywilnego Dom Kultury Stare Babice 186

23.03.2019
Spektakl "Skrzydlaty Odlot" spektakl dla 

dzieci (dwa spektakle)
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice 376

27.03.2019

Konferencja pn. 

“Zaburzenia emocjonalne i 

psychiczne dzieci i 

młodzieży”.

Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny 

dla PWZ
Dom Kultury Stare Babice

200

12.04.2019 Finał piosenki anglojęzycznej "You Can Sing" Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
Szkoła Podstawowa im. 

H.Sienkiewicza w Starych Babicach
Dom Kultury Stare Babice 150

13.04.2019 "Czas na miłość" spektakl teatralny Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice 322

14.04.2019
Spektakl "Konik na biegunach"

Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Fundacja Nasze Szczęście Dom Kultury Stare Babice 338

22.04.2019

„Kompostownik w 

ogrodzie lub na działce nie 

wymaga wiele zachodu, a 

daje same korzyści”

Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
Szkoła Podstawowa im.

H.Sienkiewicza w Starych Babicach
Dom Kultury Stare Babice 50

06.05.2019 Spektakl "Idę" Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice 311

09.05.2019
Koncert Orkiestry Wojska Polskiego z 

okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice

234

17.05.2019 Apeksha Mundargi Recital Tańca Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice
323
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19.05.2019 Spektakl Wiera Gran (Teatr Kamienica) Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice
Powiat Warszawski Zachodni 238

23.05.2019
Jerzy Filar i Przyjaciele Naszej Basi 

Kochanej"
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice 126

25.05.2019

Dzień Babic 2019 (Stars Roxette Tribute Band, 

Jacek Stachurski,Wesoła Lokomotywa, 2 

koncerty), 3 koncerty

Polana Dwóch Stawów w Zielonkach - Parceli 

przy ul. Południowej
1500

01.06.2019
Teatr Piasku - "Kopciuszek" godz. 16.00 i godz. 

18.00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice 676

14.06.2019 Kabaret Jurki "Last Minute" Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Stare Babice 188

15.06.2019 Wianki w Bliznem Jasińskiego
Teren między Przedszkolem a Kościołem na ul. 

Kościuszki 1
Rada Sołecka, Sołtysi i Radni

Dom Kultury Stare Babice 300

18.06.2019 10-lecie Klubu Seniora Nadzieja Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice GOPS
Dom Kultury Stare Babice 225

22.06.2019 Letnia Potańcowka w Borzęcinie Dużym
Plac Chopina w Borzęcinie Dużym przy ul. 

Spacerowej Dom Kultury Stare Babice (Kulturalne Lato) 230

25.06.2019

„Kabaret na jednej nodze” Wandy Chotomskiej 

wykonany przez dzieci z Przedszkola w Starych 

Babicach

Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice Przedszkole w Starych Babicach Dom Kultury Stare Babice 215

30.06.2019
Piknik Folkowy (występ zespołu Kraków Street 

Band, Inoros i Stonehenge, 3 koncerty)

Polana Dwóch Stawów w Zielonkach - Parceli 

przy ul. Południowej
Dom Kultury Stare Babice

200

03.07.2019 Animacje dla dzieci Plac zabaw w Klaudynie Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 150

07.07.2019 Koncert dla dzieci "Raz, dwa, trzy śpiewasz ty" scena w parku w Starych Babicach Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 100

10.07.2019 Animacje dla dzieci park w Starych Babicach Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 100

13.07.2019 Potańcówka pod girlandami boisko w Bliznem Jasińskiego Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 150

14.07.2019 Teatr dla dzieci "Przygody Zefirka i Spółki" scena w parku w Starych Babicach Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 120

17.07.2019 Animacje dla dzieci plac zabaw w Bliznem Jasińskiego Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 80

20.07.2019 Potańcówka pod girlandami pole w Klaudynie Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 200

21.07.2019 Koncert "Leliwa Jazz Band" SW (przeniesione z parku przy Rynku) Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 65

21.07.2019 Kino plenerowe na leżakach ("Marzyciel") Polana Dwóch Stawów Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 150

28.07.2019 Piknik Rockowy (3 koncerty) Polana Dwóch Stawów Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 300

31.07.2019 Animacje dla dzieci plac zabaw w Zielonkach-Parceli Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 130

04.08.2019 Kabaret Żydowski "Moniek Przepiórko" SW (przeniesione z parku przy Rynku) Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 60

07.08.2019 Animacje dla dzieci Plac Chopina w Borzęcinie Dużym Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 200

11.08.2019 Kino plenerowe na leżakach ("Green Book") Polana Dwóch Stawów Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 300

11.08.2019 Koncert "Retromania" Sala Widowiskowa Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 200

14.08.2019 Animacje dla dzieci Plac Zabaw w Lipkowie Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 60

15.08.2019 Piknik Disco na Polanie (3 koncerty) Polana Dwóch Stawów Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 230

18.08.2019 Wieczór hiszpański "Noce w ogrodach Hiszpanii" scena letnia wparku w Starych Babicach Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 80

21.08.2019 Animacje dla dzieci Plac zabaw w Wojcieszynie Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 60

24.08.2019 Potańcówka pod girlandami Wojcieszyn Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 230

25.08.2019 Wieczór włoski "Ciao Ciao bambina" Sala Widowiskowa Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 220

28.08.2019 Animacje dla dzieci plac zabaw w Mariewie Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 80

29.08.2019 Kino na leżakach ("Bardzo Fajny Gigant") Topolin Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 130

30.08.2019 Piknik Bluesowy (3 koncerty) Polana Dwóch Stawów Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 600

01.09.2019 Koncert zespołu Castle Brass Sala Widowiskowa Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 50

01.09.2019 Teatr Ognia i show laserowe plac przed DK Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 400

07.09.2019 Potańcówka pod girlandami Zielonki-Parcela Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 260

08.09.2019 Koncert Orkiestry Kameralnej Capelli Bydgostiensis hala GOSiR (przeniesione z Rynku) Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 350

13.08.2019 Kino na leżakach Mariew Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 30

15.09.2019 Dzień Otwarty Domu Kultury Stare Babice Dom Kultury Dom Kultury 500

20.09.2019 "Sztuka Kochania" Sala Widowiskowa Dom Kultury 370

27.08.2019 koncert Grzegorza Turnaua Sala Widowiskowa Dom Kultury GPK Eko-Babice 330

28.09.2019 Koncert muzyki filmowej Ennio Morricone Sala Widowiskowa Dom Kultury 338

05.10.2019 koncert Renaty Przemyk Sala Widowiskowa Dom Kultury 214
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18.10.2019 Osiecka po męsku Sala Widowiskowa Dom Kultury Urząd Gminy Stare Babice 150

19.09.2019 Wieczór Kultury Indyjskiej Sala Widowiskowa Stowarzyszenie "Carrom", Centrum 

Kultury Indyjskiej i Sportu

sponsor: Gmina Stare babice, 

współorganizator: Dom 

Kultury Stare Babice, patronat 

honorowy: Ambasada Indii w 

335

20.10.2019 Koncert charyrtatywny Adama Struga Sala Widowiskowa Stowarzyszenie "Działajmy Razem" Współorganizator: Dom 

Kultury Stare Babice, patronat 

honorowy: Wójt Gminy Stare 

Babice, patronat: Starosta 

158

26.10.2019 Kino Młodego Widza "Koko" Sala Widowiskowa Dom Kultury 60

26.10.2019 Wieczory fimowe "Koralina i tajemnicze drzwi" Sala Widowiskowa Dom Kultury 5

27.10.2019 Balet "Spartacus" Sala Widowiskowa Dom Kultury 145

08.11.2019 Koncert Niepodległościowy hala GOSiR Dom Kultury 250
09.11.2019 Kabaret Nowaki Sala Widowiskowa Dom Kultury 368

14.11.2019 Koncert jazzowy "Bossa Nova" Sala Widowiskowa Dom Kultury 173

15.11.2019 Spektakl "Kto otworzy drzwi" Sala Widowiskowa Teatr Mewa Współorganizatorzy: Dom 

Kultury Stare Babice, 

Fundacja Nasze Szczęścia, BIG 

134

22.11.2019 Koncert jazzowy Pawlik / Moniuszko Sala Widowiskowa Dom Kultury sponsor: Samorząd 

Województwa 

Mazowieckiego

241

23.11.2019 Kino Młodego Widza "Podniebna poczta Kiki" Sala Widowiskowa Dom Kultury 35

23.11.2019 Wieczory fimowe "Spirited Away" Sala Widowiskowa Dom Kultury 7

24.11.2019 "Podwieczorek życia" Sala Widowiskowa Dom Kultury 337

06.12.2019 Magiczne Mikołajki - Pokaz Iluzjonisty Sala Widowiskowa Dom Kultury 657

08.12.2019 Mikołajki jak z bajki i kiermasz świąteczny parking przed UG Rynek 21 Dom Kultury Sponsor: Bukat 800

14.12.2019 Kino Młodego Widza "Ekspres Polarny" Sala Widowiskowa Dom Kultury 50

14.12.2019 Wieczory Filmowe "Miasteczko Halloween" Sala Widowiskowa Dom Kultury 40

15.12.2019

Koncert taneczno-wokalny Moniuszko. 

Pieśni i tańce XIX-wiecznych salonów

Sala Widowiskowa Dom Kultury 111

17.12.2019 Chór Mille Voci Sala Widowiskowa Dom Kultury 235

Razem 21110

10
p

aź
d

zi
er

n
ik

11

lis
to

p
ad

12

gr
u

d
zi

eń



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

 

196 

 

12.3. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
Działania prowadzone w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego dotyczyły  

w szczególności realizacji zadania: utworzenia Parku Kulturowego Transatlantyckiej 

Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej oraz zadania: wprowadzenie działań w celu 

wzmocnienia systemu promowania produktów turystycznych poza granicą gminy 

zwiększających zainteresowanie podmiotów gospodarczych inwestycjami w infrastrukturę 

turystyczną, ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 r. w Programie Rozwoju 

Infrastruktury Społecznej. 

O przywrócenie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach 

należnego miejsca w historii Polski starają się organizacje pozarządowe oraz władze 

samorządowe Gminy Stare Babice i dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

 

 

W ramach tych działań: 

 7 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie 

robocze zorganizowane przez Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka 

Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. Dotyczyło ono koncepcji powołania na terenie 

Gminy Stare Babice instytucji kultury pn. „Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja 

Transatlantycka”, które miałoby upamiętniać Transatlantycką Radiotelegraficzną Centralę 

Nadawczą w Starych Babicach – ówczesną dumę polskiej myśli technicznej, zniszczoną 

przez Niemców wycofujących się z Warszawy w 1945 roku. Uczestniczyli w nim 

przedstawiciele  

samorządów, w tym: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik,  

wiceburmistrz dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Hanna Głowacka, wójt Gminy Stare 
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Babice Sławomir Sumka wraz z zastępcą wójta Tomaszem Szubą, radny Dzielnicy Bemowo 

oraz prezes Oddziału Bemowo Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Maciej Bartosiak.  

Organizacje i instytucje pozarządowe reprezentowali m.in. prezes Stowarzyszenia TRCN 

Jarosław Chrapek, prezes Stowarzyszenia Historycznego Cytadela Dariusz Parzyszek,  

prezes Babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji Babice 

Marcin Łada, dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury Maciej Jasiński oraz koordynator 

Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej klubu PZK Maciej Muszalski. Wyjątkowym 

gościem był Jerzy Bogdan Raczek – autor wielu cennych publikacji o babickiej radiostacji, 

członek Stowarzyszenia PK TRCN.  

Przedstawione koncepcje instytucji kultury wzbudziły duże zainteresowanie.  

Ważna deklaracja padła także ze strony marszałka Adama Struzika, który powiedział: „Był 

to bardzo nowoczesny obiekt, stawiał Polskę w czołówce, jeśli chodzi o łączność ze  

światem. Moim zdaniem warto ocalić go od zapomnienia. Powinna powstać placówka, 

która będzie łączyć elementy muzealne, edukacyjne, mieć charakter propagatorski oraz 

być atrakcją turystyczną. Myślę, że przyciągnie to bardzo wielu turystów.” Marszałek jako 

pierwszy wpisał się do „Wielkiej Księgi Pamiątkowej Radiostacji Transatlantyckiej” i przyjął 

apel od działaczy społecznych w sprawie współdziałania przy powołaniu muzeum, 
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 w lipcu delegacja Gminy Stare Babice z Wójtem na czele uczestniczyła  

w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: z prof. dr hab. inż. Andrzejem Dobrowolskim  

– dziekanem Wydziału Elektroniki oraz dr hab. inż. Mateuszem Pasternakiem  

– prodziekanem ds. naukowych Wydziału Elektroniki, prof. WAT. Wizyta miała na celu 

omówienie możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy muzeum  

Transatlantyckiej Centrali Radionadawczej, która usytuowana była na terenie  

sąsiadującego z WAT i przyległego do gminy Stare Babice „fortu Radiowo”  

(fortu II A Twierdzy Warszawa). Wydział Elektroniki postanowił dołączyć się do działań 

władz gminnych wspierających wszelkie starania zmierzające do upamiętnienia tej  

budowli, a w szczególności działalność istniejącego już Stowarzyszenia Park Kulturowy 

Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. Muzeum byłoby placówką 

kulturalno-oświatową przybliżającą kolejnym pokoleniom chlubne dzieje polskiej  

radiokomunikacji; 

 w pierwszych dniach lipca Wójt Gminy Stare Babice wraz z grupą miłośników historii wziął 

udział w obchodach 15 rocznicy wpisania radiostacji Varberg na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Radiostacja w Grimeton w Szwecji to bliźniaczy, aczkolwiek 

mniejszy ośrodek niż babicka Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna, zniszczona 

podczas wojny. W Starych Babicach przed wojną znajdowała się największa w Europie  

i najsilniejsza na świecie radiostacja, wybudowana według tego samego projektu, co 

Radiostacja Grimeton.  Starobabicka delegacja została zapoznana z planami na przyszłość 

Radiostacji Grimeton oraz w którym kierunku będzie się rozwijać to wspaniałe miejsce. 
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Następnie oprowadzono członków delegacji po budynku radionadawczym. Jednym  

z punktów  w programie zwiedzania było uruchomienie 100 letnich maszyn  

– identycznych jakie znajdowały się w Babicach. 

Gmina Stare Babice została zaproszona do realizacji wspólnych projektów finansowanych 

przez Unię Europejską. Dzięki temu kontakty z obiektem wpisanym na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO zacieśnią się, a gmina oraz Radiostacja Babice zostanie promowana 

na arenie międzynarodowej; 

 został wykonany projekt graficzny planu wystawy historii Transatlantyckiej Radiostacji 

Centrali Nadawczej; 

 w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli od 25 maja 2019 r. dostępna jest stała ekspozycja, 

prezentująca w przystępny sposób pamiątki i fotografie Transatlantyckiej  

Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Starych Babicach. Odwiedzający mogą poznać 

historię tego zabytku od wybudowania Radiostacji do czasów współczesnych; 

 

 

 po przeprowadzonej weryfikacji opisów obiektów zgłoszonych do komponentu  

e-turystyka (w ramach projektu Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF  

– zarządzanie), uzgodniono z Liderem, że włączy on do oznakowania pozostałości po  

Radiostacji Babice, znajdujące się w granicach m. st. Warszawa na terenie Lasu  

Bemowskiego do obiektów oznakowanych przez Lidera ujętych w komponencie  

– e-turystyka. 
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W dniu 29 sierpnia 2019 r. tereny Radiostacji Babice odwiedziła delegacja z Japonii 

reprezentująca „Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Przemysłowego Chubu”, zajmującego 

się upamiętnianiem działalności Radiostacji Yosami. Delegację stanowili: prezes 

stowarzyszenia Tetsu Suzuki, przedstawiciel Uniwersytetu Nagoya - Ishida Shoii  i Kenichiro 

Hatta, a towarzyszył im przedstawiciel Instytutu Historii i Nauki PAN prof. Sławomir Łotysz.  

Przedstawiciele japońskiego stowarzyszenia badają europejskie kontakty Radiostacji Yosami, 

która powstała w 1929 r. w pobliżu miejscowości Nagoya. Pierwszą łączność po uruchomieniu 

tej radiostacji nawiązano z Polską, a dokładniej z częścią odbiorczą naszej radiostacji 

transatlantyckiej, która znajdowała się w Grodzisku Mazowieckim (przypomnijmy, że w 

Babicach była część nadawcza tej instalacji). Delegację japońską powitał Wójt Gminy Stare 

Babice, któremu towarzyszyli m.in.: Jarosław Chrapek - prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy 

Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Tomasz Miś doktorant Instytutu 

Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej, Marcin Łada prezes 

babickiego Koła ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice i dr hab. Dariusz Śladowski Członek 

Honorowy Koła. Japończycy z zainteresowaniem zwiedzili tereny Radiostacji Babice  

i zapoznali się z jej historią, oglądali także pozostałości infrastruktury radiostacji i tablice 

informacyjne.  
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XIII. SPORT I REKREACJA  

 

Wśród najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed Gminą w perspektywie do 

2025r. w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice wskazano: 

„Do 2025 roku każdy mieszkaniec gminy powinien mieć możliwość korzystania  

z ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji. Dotyczy to w szczególności obiektów na 

potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto każdy mieszkaniec będzie dobrze 

poinformowany o ofercie sportowo-rekreacyjnej gminy (np. za pośrednictwem aplikacji 

mobilnych i portali społecznościowych). Do 2025 roku powstanie nowa siedziba Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do 2025 roku przy każdej szkole gminnej powinny być 

zlokalizowane strefy sportu, w tym boiska i bieżnie.” 

Działania w obszarze sportu i kultury fizycznej były realizacją celów i programów określonych 

w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku, w tym w szczególności celów 

operacyjnych: Nr 2.2: „Dostępna i nowoczesna baza sportowo rekreacyjna” oraz Nr 3.4: 

„Dzieci i młodzież aktywna ruchowo i społecznie”. 

13.1. BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA 

W roku 2019 Gmina Stare Babice dysponowała następującą bazą obiektów sportowo-

rekreacyjnych: 

 w Borzęcinie Dużym (Strefa Rekreacji Dziecięcej): 

 boisko do piłki nożnej syntetyczne  o wymiarach 50 x 90 m; 

 dziecięca ścianka wspinaczkowa; 

 siłownia rekreacyjna zewnętrzna; 

 stoły do tenisa stołowego zewnętrzne szt. 3; 

 poliuretanowe boisko do piłki ręcznej; 

 poliuretanowe boisko do koszykówki szt. 2; 

 poliuretanowe boisko do siatkówki szt. 2; 

 zielona sala zewnętrzna; 

 poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal; 

 skatepark; 

 plac zabaw. 

Ponadto na Placu Chopina znajduje się boisko do piłki siatkowej plażowej. 

 w Wojcieszynie: 

 rekreacyjne boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej;   

 w Zielonkach-Parceli: 

 boisko do piłki nożnej syntetyczne o wymiarach 68 x 105 z trybuną odkrytą na 400 

osób oraz oświetleniem;  

 boisko do piłki nożnej trawiaste o wymiarach 68 x 105 z trybuną krytą na 180 osób 

oraz oświetleniem; 

 boisko do piłki nożnej trawiaste treningowe o wymiarach 68 x 105; 

 boiska do siatkówki plażowej szt. 3;  
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 hala sportowa o powierzchni 1313,92 m2, dzielona na 3 sektory,  

z pełnowymiarowymi boiskami do gry w piłkę ręczną (40x20m), koszykówkę 

(28x15m) i siatkówkę (18x9m); 

 boisko wielofunkcyjne; 

 boiska do siatkówki plażowej na Polanie Dwóch Stawów; 

 w Blizne Jasińskiego: 

 boisko gruntowe do piłki nożnej o wymiarach 30 x 60 m.; 

 boisko do piłki siatkowej plażowej;  

 baza szkolna: 

 sala sportowa szkolna w Starych Babicach oraz boisko do koszykówki z nawierzchnią 

poliuretanową  oraz bieżnia lekkoatletyczna; 

 sala sportowa szkolna w Borzęcinie Dużym; 

 sala sportowa szkolna w Koczargach Starych oraz boisko wielofunkcyjne  

o nawierzchni poliuretanowej. 

Do największych obiektów należy zaliczyć: Halę Sportową wraz z kompleksem boisk 

piłkarskich w Zielonkach – Parceli oraz Strefę Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym.  

13.2. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI STARE BABICE 

Zadaniem statutowym ośrodka jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi  

i rekreacyjnymi w taki sposób, by były przygotowane do użytkowania przez mieszkańców 

Gminy Stare Babice.  

W celu utrzymania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych w odpowiednim  stanie, 

w 2019 r. na potrzeby GOSIR zakupiono ciągnik rolniczy Kubota, wydatkując  na ten cel  

139 900,00zł. 

Drugim zasadniczym zadaniem GOSiR Stare Babice jest zaspokajanie potrzeb lokalnej 

społeczności w zakresie sportu, rekreacji i upowszechniania kultury fizycznej. W tym zakresie 

GOSiR Stare Babice współpracował w 2019r. ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, 

placówkami oświatowymi, organizacjami i firmami o charakterze sportowym oraz osobami 

indywidualnymi, w tym m.in.: Uczniowskim Klubem Sportowym GOSiR Stare Babice; 

Gminnym Klubem Sportowym Naprzód GOSiR Stare Babice; Klubem Sportowym Blizne; 

Polskim Stowarzyszeniem Carrom; Klubem Karate Rensei; Warsaw Cricket Club; Uczniowskim 

Klubem Sportowym Akrosfera. 

GOSIR współpracował także z: 

 Powiatem Warszawskim Zachodnim. Współpraca opierała się na udostępnieniu terenów 

sportowo-rekreacyjnych Gminy Stare Babice oraz przygotowaniu ich do realizacji imprez 

sportowych m.in. rangi powiatowej;  

 z placówkami oświatowymi Gminy w zakresie udostępniania sal gimnastycznych  

w godzinach popołudniowych, z przeznaczeniem dla sekcji GOSiR, klubów sportowych, 

stowarzyszeń o charakterze sportowym, zorganizowanych grup mieszkańców, innych 

podmiotów. Zajęcia w 2019 r. odbywały się wg harmonogramu opracowanego wspólnie  
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z dyrektorami szkół. Ze względu na spore zainteresowanie mieszkańców Gminy Stare 

Babice korzystaniem z sal gimnastycznych, zajęcia odbywały się od poniedziałku do 

piątku, do godziny 22:00. 

13.2.1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 

W ramach działalności GOSiR Stare Babice w 2019 r. realizowano następujące zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, skierowane przede wszystkim dla dzieci i młodzieży: 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami piłki nożnej dla przedszkolaków w ramach 

współpracy z UKS GOSiR Stare Babice z Borzęcina Dużego oraz z GKS Naprzód GOSiR 

Stare Babice. Zajęcia odbywały się do czerwca, na terenie sal gimnastycznych przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym oraz przy Szkole Podstawowej  

w Starych Babicach, 

 zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice w ramach 

współpracy z UKS GOSiR Stare Babice z Borzęcina Dużego oraz z GKS Naprzód GOSiR 

Stare Babice. Ofertą zostali objęci chłopcy z roczników 2011/12, 2009/10, 2007, 2005, 

2003/4, 2001. Ww. roczniki rywalizują ramach rozgrywek organizowanych przez 

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej,  

 zajęcia z Carrom (bilard indyjski) w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 

Carrom. Zajęcia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, Szkoły Podstawowej w Starych 

Babicach oraz Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli,  

 zajęcia z Karate w ramach współpracy z Rensei Team. Zajęcia odbywały się na Sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym oraz na Sali 

sportów walki w Zielonkach-Parceli, 

 zajęcia z elementami boksu dla grupy wiekowej 10-14 lat, odbywające się na Sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach, od września w Sali sportów 

walki w Zielonkach – Parceli, 

 zajęcia z koszykówki i minikoszykówki odbywające się na salach gimnastycznych  

w Koczargach Starych i Zielonkach-Parceli, 

 spotkania biegowe w ramach realizacji projektu pn. Stare Babice Biegają. Zajęcia 

odbywały się na bieżni przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach i sali gimnastycznej 

w Zielonkach-Parceli, 

 zajęcia Nordic Walking w ramach realizacji projektu pn. Pomaszerujmy w Starych 

Babicach. Spotkania Nordic Walking odbywały się w Zielonkach-Parceli przy Południowej 

2B, 

 zajęcia z akrobatyki sportowej w ramach współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym 

Akrosfera Stare Babice, odbywające się na sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, w Koczargach Starych oraz w Zielonkach-Parceli, 

 zajęcia z gimnastyki artystycznej w ramach współpracy z RG Legia, odbywające się na Hali 

Sportowej w Zielonkach – Parceli, 

 zajęcia z judo w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Kuma Judo, 
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 zajęcia z taekwondo w ramach współpracy ze stowarzyszeniem KS Tebek, 

 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-5 lat w ramach współpracy z fundacją  

„Stacja Sport”.  

Ponadto, na terenie strefy rekreacji dziecięcej kontynuowany jest program pn. „Promocja 

zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”. W związku  

z powyższym na terenie strefy w okresie od kwietnia do października 2019r. realizowano 

program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w postaci zajęć sportowych. Dodatkowo 

prowadzono zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci w liczbie ok. 400 godzin. W ww. okresie 

funkcjonowała wypożyczalnia, oferująca nieodpłatnie sprzęt sportowy do wykorzystania na 

terenie strefy.  
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13.2.2. Imprezy i wydarzenia 

W 2019r. GOSiR Stare Babice organizował lub współpracował przy organizacji imprez 

sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Stare Babice: 

 27 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy – turniej piłki nożnej;   

 

 Trzecia edycja Stare Babice CUP w Teakwondo,  

 I Zawody w Speedcubingu – tzw. „kostka rubika”,  

 Dzienno – nocny Crossmintonowy Maraton w Starych Babicach,  

 V Turniej w piłce ręcznej MASTERS,  

 4. Dziesiątka Babicka 

największa impreza sportowa 

Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. Wystartowało 

722 biegaczy, 105 

maszerujących w ramach 

zawodów Nordic Walking i 312 

dzieci. Impreza odbyła się  

w kwietniu 2019r.; 
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 Mini Trójbój lekkoatletyczny;  

 Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji tydzień czytania dzieciom pod hasłem „Sportowcy 

czytają dzieciom”;  

 VIII Puchar Mazowsza Karate WKF; 
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 dwa Turnieje Siatkówki Plażowej, które miały miejsce w maju i sierpniu 2019r.  

w Zielonkach-Parceli na Polanie Dwóch Stawów; 

 Otwarte Biegi Przełajowe oraz Finał Indywidualnych Biegów Przełajowych, a także 

Sztafetowe Biegi Przełajowe, które miały miejsce w czerwcu oraz październiku 2019r. na 

terenie kompleksu boisk sportowych w Zielonkach-Parcele; 

 Gminny Dzień Dziecka, który miał miejsce na terenie strefy rekreacji dziecięcej  

w Borzęcinie Dużym; 

 Turnieje Piłki Nożnej, które odbyły się w czerwcu 2019r. w Borzęcinie Dużym i Zielonkach 

Parceli; 

 2 Turnieje koszykówki Stare Babice Streetball Challenge, który odbył się w czerwcu 

Borzęcinie Dużym i w grudniu w Zielonkach – Parceli;  

 Dwa Rajdy Rowerowe - na rozpoczęcie i zakończenie lata, które odbył się w czerwcu  

i wrześniu 2019r.;  

 Stare Babice BMX Challenge, zawody miały miejsce w lipcu 2019r. w Borzęcinie Dużym; 

 Meta Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który odbył się w sierpniu 

2019r.; 

 Powiatowa Liga Szóstek Piłkarskich, która rozpoczęła się we września 2019r.  

w Zielonkach-Parceli – kompleks boisk sportowych; 

 Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej pn. Zagrajmy dla Niepodległej, który odbył się  

w Zielonkach-Parceli w październiku 2019r.; 

 Halowy Turniej Piłki Siatkowej w rocznicę odzyskania niepodległości, który odbył się  

w Zielonkach-Parceli w listopadzie 2019r.; 

 Mikołajkowe i Świąteczne Halowe Turnieje Piłki Nożnej które odbyły się w grudniu 2019r.  

w Borzęcinie Dużym i Zielonkach - Parceli; 

 V Otwarty Puchar Mazowsza- Mazovia CUP 2019 w gimnastyce artystycznej, który odbył 

się w Zielonkach-Parceli w grudniu 2019r. 

 

 

 

13.2.3. Działalność informacyjna i promocyjna 

W ramach działalności informacyjnej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

samodzielnie prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są wszystkie informacje  

z zakresu sportu i rekreacji. W szczególności są to zapowiedzi i relacje z imprez, które 
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odbywają się na terenie gminy Stare Babice, a także sukcesy sportowe mieszkańców. GOSiR 

funkcjonuje w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i Instagramie oraz YouTubie. 

GOSiR współpracuje z redakcją Gazety Babickiej, co skutkuje regularnym pojawianiem się 

informacji sportowych na jej łamach, a także na stronie internetowej urzędu gminy.  

13.3. FINANSOWANIE ZADAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU  

Gmina Stare Babice finansuje kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe dla 

mieszkańców gminy, w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie 

uchwały Rady Gminy (Uchwała Nr XXI/209/2012 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 

października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji 

zadań sprzyjających rozwojowi sportu (od 25 lipca 2019 r. Uchwała Nr X/101/2019 Rady 

Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu). Rokrocznie 

przekazywane są dotacje dla klubów sportowych organizujących zajęcia sportowe dla 

mieszkańców gminy – juniorzy i seniorzy.  

W 2019 r. zawarto 14 umów na łączną kwotę 320 226 zł, a na ich realizację wydatkowano  

z budżetu ogółem 316 640,01 zł. Zakres realizowanych przez kluby zadań obejmował 

następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna juniorów i seniorów, judo, akrobatyka 

sportowa, jeździectwo, motocross, badminton. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 

zawarto 6 umów na kwotę 56 400, wydatkowano ją w całości. Realizowane zadania 

obejmowały zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów, rajdy rowerowe. 

Zakupiono także piłki dla drużyn młodzieżowych klubu Sportowego "Naprzód Stare Babice". 
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Ogółem na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w 2019 r. przekazano  

w formie dotacji kwotę w wysokości 376 626,00 zł. 

Na stypendia sportowe dla uczniów i studentów z terenu gminy Stare Babice, mających 

wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano 37 332,00 zł. 

 

13.4. PLACE ZABAW I SIŁOWNIE PLENEROWE 

Gmina Stare Babice oferuje najmłodszym mieszkańcom szeroką bazę placów zabaw,  

a ich rodzicom i dziadkom – możliwość korzystania z siłowni plenerowych. Na terenie gminy, 

oprócz wymienionego wcześniej placu zabaw w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie 

Dużym, znajduje się 8 ogólnodostępnych placów zabaw oraz 7 ogólnodostępnych siłowni 

plenerowych, zlokalizowanych w 10 miejscowościach: 

 

1. Plac zabaw w Klaudynie - ul. Witolda Lutosławskiego,  

2. Plac zabaw w Mariewie - ul. Wólczyńska,  

3. Plac zabaw w Lipkowie - ul. Przy parku,  

4. Plac zabaw w Zielonkach-Parceli - ul. Północna,  

5. Siłownia plenerowa w Zielonkach-Parceli przy stawach - ul. Południowa,  

6. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Kwirynowie - Plac Kwirynowski,  

7. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Borzęcinie Dużym - Plac Chopina,  

8. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Bliznem Jasińskiego - ul. Kopernika,  

9. Siłownia plenerowa w Latchorzewie - ul. Na Skraju,  

10. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Wojcieszynie - ul. Sielska,  

11. Siłownia plenerowa w Starych Babicach - ul. Sienkiewicza. 
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Plac zabaw w Lipkowie, ul. Przy Parku 

 

Siłownia plenerowa  w Zielonkach-Parceli, ul. Północna 
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Siłownia plenerowa w Borzęcinie Dużym, pl. Chopina 

 
Siłownia plenerowa w Kwirynowie - Plac Kwirynowski. 
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Plac zabaw w Borzęcinie Dużym, pl. Chopina 

 

Siłownia plenerowa w Wojcieszynie, ul. Sielska 



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

 

 

213 

 

Siłownia w Starych Babicach, ul. Sienkiewicza 

W 2019 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego), 

wzbogacających bazę rekreacyjną na terenie gminy, m.in.:  

 przeprowadzono modernizację istniejącego placu zabaw przy Pl. Kwirynowskim, 

 zbudowano siłownię zewnętrzną przy placu zabaw w Koczargach Starych, gdzie 

zamontowano: wioślarza,  wahadło + twister, tablicę z regulaminem oraz wykonano 

rekultywację trawników, 

 rozbudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, wzbogacając 

go o trampolinę ziemną z bezpieczną nawierzchnią wokół niej oraz rozbudowano 

ogrodzenie wokół trampoliny, 

 wybudowano tężnię solankową w Borzęcinie Dużym, pl. Chopina,  

 powiększono i doposażono plac zabaw w Bliznem Jasińskiego: wykonano ogrodzenie  

z furtką; chodnik wokół placu zabaw; wymieniono zdegradowane urządzenia zabawowe 

na piaskownicę  i zjeżdżalnię, 

 doposażono plac zabaw w Wojcieszynie (m.in. grill i parasole grzewcze, oraz 

wybudowano boisko do siatkówki plażowej). 

Ponadto: 

 przygotowano podłoże pod boisko wraz z obsianiem trawą w Mariewie, 

 wykonano projekt pomostu rekreacyjnego na stawach w Zielonkach Parceli, 

 wykonano projekt placu zabaw w sąsiedztwie siłowni w Latchorzewie. Zaprojektowano 

zestaw zabawowy (2 wieże, trap wejściowy, 2 ślizgi, 2 drążki metalowe, lina 

wspinaczkowa, sieć pajęcza, ścianka wspinaczkowa, mostek linowy, drabinka pozioma).  

Zamontowano  bramki piłkarskie; huśtawkę wahadłową podwójną oraz nawierzchnię 

piaskową pod huśtawką, 
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 wykonano projekt "Pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach" (przy ciągu 

pieszo-rowerowym od strony ul. Zielonej).  

Doposażenie placu zabaw w Wojcieszynie, ul. Sielska 

Boisko do siatkówki plażowej w Wojcieszynie, ul. Sielska 
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Plac zabaw w Bliznem Jasińskiego 

 

Plac zabaw w Bliznem Jasińskiego 
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Tężnia solankowa w Borzęcinie Dużym 

 
Siłownia zewnętrzna w Koczargach Starych 
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Plac zabaw w Koczargach Starych 

 

 
Plac zabaw w Kwirynowie 
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XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA 

 

Działania podejmowane w 2019 r. w obszarze Ochrona Środowiska i Ekologia były realizacją:  

 celów operacyjnych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy, w tym w szczególności 

m.in.: celu Nr 1.6: Promocja idei wykorzystania OZE wśród mieszkańców, zmiana 

świadomości ekologicznej mieszkańców, celu Nr 1.7: Ścisła współpraca z gminami 

sąsiednimi (wokół KPN) w zakresie działań promocyjnych i szkoleniowych dotyczących 

edukacji ekologicznej i promocji OZE, celu Nr 1.8: Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne (np. typu LED);  

 programów, określonych w Strategii Rozwoju Gminy; 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

oraz Programu Ochrony Środowiska; 

 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PNG) dla Gminy Stare Babice na lata 2016 – 2030.  

 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy jednym z najważniejszych mierzalnych wyzwań, 

stojących przed gminą: 

 

Do 2025 roku powinien być rozwiązany problem zaśmiecania przestrzeni publicznej. 

Dotyczy to nie tylko kwestii sprzątania i sprawnego usuwania odpadów i śmieci,  

lecz również likwidacji/znacznego ograniczenia nielegalnych reklam/banerów/bilbordów 

szpecących krajobraz gminy. 

 

W roku 2019, jak w latach ubiegłych, w gminie były prowadzone regularne sprzątania 

terenów publicznych. Do prac polegających na sprzątaniu chodników, pasów drogowych  

i gminnych terenów zielonych oddelegowani są pracownicy zatrudniani przez Urząd Pracy 

(porozumienie z GOPS) oraz osoby odbywające prace społeczno-użyteczne na podstawie 

prawomocnych wyroków sądu. W roku 2019 z GOPS-u oddelegowane zostały 4 osoby oraz  

4 osoby skierowano na podstawie wyroków (łącznie 8 osób) na prace społeczno-użyteczne. 

Prace prowadzone są w systemie ciągłym z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu.  Sprzątane są 

miejsca stale zaśmiecane oraz dodatkowo wszystkie miejsca zgłaszane przez mieszkańców  

jako interwencje. Za prace w zakresie sprzątania placów zabaw odpowiada Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice z siedzibą przy ul. Kutrzeby 36 w Starych Babicach. 

Gminne Przedsiębiorstw Komunalne Eko-Babice odpowiadało również za sprzątanie 

przystanków, parkingów oraz chodników (w niewielkim zakresie). Koszt tych prac w roku 

2019 wyniósł w okresie letnim (maj-wrzesień) 12800,00 zł/miesiąc i zimowym (październik 

-kwiecień) 18000,00 zł/miesiąc.  

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy jednym z najważniejszych mierzalnych wyzwań, 

stojących przed gminą w perspektywie do 2025 roku: 
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W perspektywie najbliższych kilku lat gmina poczyni wszelkie możliwe starania mające na 

celu skuteczne rozwiązanie problemu składowiska odpadów komunalnych Radiowo 

w Klaudynie. 

 

Składowisko odpadów komunalnych  Radiowo w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice, 

w roku 2019 na mocy prawomocnej decyzji było już składowiskiem nieczynnym. Teren ten 

podlegał rekultywacji prowadzonej przez jego użytkownika tj. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne w Warszawie. Obecnie na terenie tym z mocy prawa trwa tzw. okres 

porekultywacyjny.  

 W 2019 r. w obszarze Ochrona Środowiska i Ekologia prowadzono szereg działań  

i zrealizowano wiele przedsięwzięć, w tym m.in.: 

 prowadzone były działania, mające na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania wód 

geotermalnych, jako odnawialnego źródła energii ciepła. W połowie lutego odbyło się 

spotkanie Wójta i Zastępcy Wójta z prezesem przedsiębiorstwa, które od wielu lat 

projektuje i nadzoruje budowę odwiertów geotermalnych na terenie całej Polski.  

W wyniku spotkania władze gminy podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy i zleciły 

wykonanie projektu odwiertu badawczo-eksploatacyjnego, sprawdzającego możliwości  

i potencjał trzech poziomów występowania wód geotermalnych oraz zleciły 

przygotowanie wniosku aplikacyjny do NFOŚiGW o wsparcie finansowe wykonania 

pierwszego odwiertu. Na początku marca przedstawiciele gminy zwiedzili zakład 

geotermalny w Pyrzycach, który eksploatuje swoje złoża od ponad 20 lat. Obecnie na  

15 000 mieszkańców tego miasta ponad 10 000 korzysta z ciepła dostarczanego siecią 

ciepłowniczą z zakładu geotermalnego. Wójtowie złożyli wizytę u prezydenta 

Sochaczewa, gdyż jest to najbliższy i najświeższy przykład zainteresowania się 

możliwościami i perspektywami geotermii. W celu pogłębienia wiedzy na temat 

wykorzystania geotermii Wójt Gminy i Zastępca spotkali się z burmistrzami Poddębic  

i Mszczonowa; 

 został wykonany Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania 

zasobów wód termalnych w rejonie gminy Stare Babice. W projekcie uwzględniono 

wykonanie otworu badawczego Stare Babice GT-1 wykonanego do głębokości 2720 m 

(+/-10 %). Otwór zostanie wykonany metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia 

wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. Otwór 

będzie głębiony za pomocą gryzera, natomiast w interwałach rdzeniowanych otwór 

będzie wykonywany koronką. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie 

zatwierdzonego w formie decyzji projektu robót geologicznych. Obecnie Wnioskodawca 

posiada już decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. W celu realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne  

z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego nr 2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi. Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju; 
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 w celu poszukiwania rozwiązań problemu stale rosnących cen za odbiór odpadów 

komunalnych inicjatywy wójta gminy, Sławomira Sumki, odbyło się kilka spotkań  

z wójtami i burmistrzami sąsiednich gmin, dotyczących gospodarowania odpadami. 

Efektem tych spotkań było zorganizowanie w styczniu 2019 r. wspólnej konferencji 

"Odpady komunalne w Aglomeracji Warszawskiej”, podczas której rozmawiano  

o problemach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wśród uczestników 

spotkania było wielu samorządowców - burmistrzów, wójtów, radnych, gminę Stare 

Babice reprezentował wójt Sławomir Sumka. Wśród uczestników byli także 

przedstawiciele wielu organów administracji rządowej i samorządowej: Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Departamentu 

Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Departamentu Gospodarki 

Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego oraz Związku 

Gmin Wiejskich. Dyskutowano o wszystkich problemach związanych z wywozem 

odpadów komunalnych, w tym także o przyczynach tak drastycznego wzrostu cen ich 

odbioru oraz dlaczego muszą za to płacić mieszkańcy. Samorządowcy ponownie zgodnie 

wyartykułowali 10 postulatów, które należałoby spełnić, aby można było odciążyć 

mieszkańców i samorządy gminne; 
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 natomiast w marcu 2019 r. wójt zorganizował spotkanie dotyczące gospodarki odpadami  

w gminach dla radnych i sołtysów z gminy Stare Babice. Wzięli w nim udział także 

członkowie Zespołu ds. Gospodarki Odpadami powołany przez wójta, pracownicy urzędu 

gminy oraz wójt Sławomir Sumka. Prowadzącym był Maciej Kiełbus, specjalizujący się  

w tematyce procedury administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz 

gospodarki odpadami. Dzięki doświadczeniu i wiedzy przekazywanej w bardzo przystępny 

sposób, uczestnicy spotkania poznali wszystkie szczegóły i niejasności związane  

z obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na gminy dotyczącym gospodarki 

odpadami. Szukano także odpowiedzi na pytania: czy odpady mogą być tańsze? Jaka 

przyszłość czeka gminy w zakresie gospodarki odpadami? Jakie „mity odpadowe” należy 

obalić? Zabrani poznali także obowiązki spoczywające na gminach w wyniku dyrektywy 

europejskiej z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów; 

 w listopadzie 2019 roku zostało przeprowadzone szkolenie adresowane dla wszystkich 

mieszkańców z terenu gminy Stare Babice w zakresie kompleksowej termomodernizacji 

domów jednorodzinnych.  Uczestnicy szkolenia zapoznali się z korzyściami, jakie przynosi 

termomodernizacja domu i dowiedzieli się, jak prawidłowo przeprowadzić proces 

termomodernizacji oraz czym jest audyt energetyczny. Poznali możliwości wsparcia 

finansowego oraz możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Frekwencja  

w spotkaniu była niska, pomimo szerokiej akcji informacyjnej (informacja w lokalnej 

prasie, stronie internetowej, w mediach społecznościowych, informacji pisemnej 

skierowanej do radnych, rozwieszeniu informacji na tablicach sołeckiej); 

 zrealizowano projekt „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych  

w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny”,  

w ramach którego odbyły się warsztaty edukacyjne: założono ogród deszczowy, ogród 

roślin rodzimych, łąkę kwietną, zagospodarowanie stawu roślinnością pochłaniającą 

zanieczyszczenia. W warsztatach uczestniczyli uczniowie, seniorzy, mieszkańcy oraz 

gminni urzędnicy zajmujący się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska.  

Przedsięwzięcie to realizowane było przez Fundację Sendzimira (Lider) w partnerstwie  

z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Projekt był współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.4 

„Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II. „Ochrona środowiska  

w tym adaptacja do zmian klimatu” oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Celem przedsięwzięcia było zaangażowanie kluczowych grup tworzących społeczności 

lokalne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny we współpracę  

z parkiem na rzecz ochrony przyrody. Projekt miał uwrażliwiać społeczność lokalną na 

środowisko przyrodnicze oraz uświadomić korzyści płynące z dobrze zachowanej 

przyrody. Zrealizowane działania wzmacniają poczucie odpowiedzialności ekologicznej 

mieszkańców terenów należących do Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny; 

 

 w  2019r. zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne (latarnie 

typu LED) w rejonie ulic: Rynek (Stare Babice), Szymanowskiego (Klaudyn) i Zorzy-Estrady 

(Klaudyn); 

Energooszczędne świetlenie na ul. Rynek w Starych Babicach 

 wykonano również montaż inteligentnych systemów zarządzania energią tj. wymiana  

w 45 punktach (szafkach oświetleniowych) starych sterowników oświetlenia ulicznego na 

cyfrowe programatory astronomiczne; 

 25 kwietnia 2019 r. weszło w życie Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Stare Babice 

dotyczące wprowadzenia w urzędzie, jednostkach podległych i placówkach 

oświatowych zakazu zakupu opakowań jednorazowych oraz używania jednorazowych 

opakowań żywności, kubków, talerzyków i sztućców. Jednostki budżetowe, w których 
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obowiązuje zakaz: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych; Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie 

Dużym; Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli; Przedszkole w Starych Babicach; 

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych 

Babicach; Straż Gminna Gminy Stare Babice; Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice; 

Dom Kultury Stare Babice. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych 

odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami, zwłaszcza w sytuacji 

drastycznie rosnących cen za wywóz odpadów. Używanie opakowań jednorazowych ma 

negatywny wpływ na nasze środowisko;  

 doskonalono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych poprzez organizację szkolenia 

dotyczącego kompostowania, artykuły w Internecie i w lokalnej prasie oraz plakaty 

informujące o prawidłowej selekcji odpadów; 

 w celu promocji zdrowego trybu życia oraz ekologii zorganizowano trzy Targi ze Zdrową 

Żywnością, połączone z edukacją ekologiczną. Można było kupić produkty wytwarzane 

według tradycyjnych receptur, bez sztucznych dodatków i konserwantów, naturalne soki, 

miody, sery, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Podczas pierwszego targu 

pierwszych 50-ciu mieszkańców otrzymało w prezencie od Urzędu Gminy Stare Babice 

ekologiczne jutowe torby na zakupy. Można było wziąć udział w składaniu budek  

i karmników dla ptaków oraz w pokazie wyplatania wikliny. Wysoka frekwencja  

i postulaty mieszkańców o zwiększenie częstotliwości organizacji targów pokazały, że targ 

jest potrzeby, więc prawdopodobnie na stałe wpisze się w babicki klimat. 
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 Gmina uczestniczyła, jako Partner (Lider - m. st. Warszawa) w realizacji projektu 

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji 

ekologicznej.  Celem projektu było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie 

województwa mazowieckiego poprzez działania podejmowane przez jednostki m.st. 

Warszawy w partnerstwie z gminą Stare Babice. Projekt był dofinansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona 

bioróżnorodności. W ramach projektu, w rezerwacie: Łosiowe Błota zostały wsparte 
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naturalne siedliska przyrodnicze poprzez wykaszanie, odkrzaczanie i usuwanie gatunków 

obcych. Skorzystają na tym m.in. torfowiska niskie, świetlista dąbrowa i wiele innych 

gatunków roślin. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania ze strony ruchu 

turystycznego oraz promocji form ochrony przyrody w ramach projektu zrealizowano 

także budowę drewnianej kładki w Rezerwacie Łosiowe Błota oraz zainstalowano tablice 

informacyjno-edukacyjne na terenie rezerwatów: Kalinowa Łąka i Łosiowe Błota. 

Dopełnieniem ww. działań były różne formy edukacji ekologicznej, których celem było 

zwiększenie wiedzy mieszkańców nt. proekologicznych i prośrodowiskowych inicjatyw 

m.st. Warszawy i gminy Stare Babice. W tym m.in. starobabiccy uczniowie i seniorzy 

uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych;   

 w okresie wczesnowiosennym gmina włączyła się w kampanię społeczną „Stop pożarom 

traw”, mającą na celu nagłośnienie tego problemu. Kampania była prowadzona przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które uruchomiło stronę 

www.stopozaromtraw.pl, zawierające aktualne informacje dotyczące szkodliwości 

wypalania traw w okresie wiosennym. Na stronie internetowej Gminy propagowano tę 

kampanię i zachęcano do zapoznania się z jej publikacjami. Kampania w zakresie zakazu 

wypalania łąk, rowów i nieużytków prowadzona była w okresie wczesnowiosennym na 

stronach internetowych OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży;  

 2019 roku usunięto ponad 7500 m2 eternitu (koszt pokryty z budżetu gminy oraz 

uzyskanej dotacji z WIOŚ); 

 w 2019 roku skontrolowano 268 posesji pod względem ewentualnego nielegalnego 

spalania odpadów.  Kontrole przeprowadzała Straż Gminna, wystawiono 40 pouczeń oraz 

19 grzywien; 

 w trosce o środowisko oraz o zdrowie mieszkańców gminy Stare Babice w budynkach 

Urzędu Gminy Stare Babice zamontowane zostały automaty do wody, które dystrybuują 

wodę z gminnej sieci wodociągowej;  

 współpracowano z KPN w zakresie ochrony 

istniejących lasów poprzez m.in. ochronę 

przed zabudową, wycinką drzew, nakazy 

usunięcia odpadów z działek graniczących z 

KPN; 

 skutecznie egzekwowano zakaz wypalania łąk, 

ściernisk i pól między innymi poprzez wyjazdy 

interwencyjne Straży Gminnej w razie 

stwierdzenia takiego przypadku; 

 podnoszono kwalifikacje zawodowe 

http://www.stoppozaromtraw.pl/index.html#panel2
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pracowników Referatu Ochrony Środowiska poprzez uczestnictwo w szkoleniach z 

zakresu ochrony środowiska w tematyce m.in.: oddziaływania na środowisko, ochrona 

powietrza, wody, ziemi, gospodarki odpadami, termomodernizacji budynków;  

 na bieżąco dokonywano analizy oraz kontroli nałożonych obowiązków w zakresie 

ochrony i korzystania ze środowiska, kontroli podmiotów wpisanych do rejestru 

działalności regulowanej, kontroli utrzymania czystości na terenie gminy w tym m.in. 

składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych; 

 przystąpiono do porozumienia oraz uruchomiono punkt konsultacyjny w ramach 

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (dofinansowanie/pożyczka do wymiany 

źródeł ciepła, termomodernizacji, montażu fotowoltaiki); 

 promowano konkurs ekologiczny Mazowieckie Krajobrazy dla uczniów szkół 

podstawowych oraz projekt ekologiczny dotyczący odnawialnych źródeł energii Postaw 

na słońce”; 

 przeprowadzono Eko-konkurs zbiórki surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach;  

 

 

 zorganizowano i przeprowadzono warsztaty budowy budek lęgowych oraz karmników 

dla ptaków, zakupiono i zamontowano budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy; 
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 zorganizowano gminny piknik, na którym przeprowadzono konkurs wiedzy o ekologii  

i ochronie powietrza, stworzono i przeprowadzono grę terenową "śmieciorzutki" 

(edukacja z zakresu poprawnej segregacji) oraz warsztaty upcyklingowe;  

 ze względu na zapowiadane zmiany prawne dotyczące możliwości rabatu dla domostw 

prowadzących przydomowe kompostowniki, zorganizowano dla mieszkańców spotkanie: 

„Kompostowanie. Co, gdzie i jak”, które odbyło się w Domu Kultury. Retransmisja jest 

dostępna na facebooku, na profilu Urzędu Gminy Stare Babice: 

www.facebook.com/GminaStareBabice/videos/1610779695753003/); 

 

 

 

 przystąpiono do ogólnopolskiej akcji Zielony Rekord Polski 2019, którego ideą jest 

posadzenie w wybranym dniu jak największej ilości roślin w całej Polsce. Z tej okazji  

w naszej gminie przybyło kolejne drzewo, jest to platan klonolistny o wysokości nie 

bagatela 6 m, który od dziś rośnie na polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parceli. 

Posadził go wójt gminy Sławomir Sumka. Platany są drzewami o bardzo dużych liściach,  

a co za tym idzie, jednym z gatunków drzew najefektywniej oczyszczających powietrze. 

http://www.facebook.com/GminaStareBabice/videos/1610779695753003/
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 Gmina Stare Babice wzięła udział w ogólnoeuropejskiej inicjatywie w ramach 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Kampania Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu 2019 w Polsce, która na poziomie krajowym jest 

koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury, przebiegała pod hasłem „Bezpieczny 

ruch pieszy i rowerowy.” Udział samorządów i przedsiębiorców w tej akcji 

systematycznie rośnie, zaś ubiegłoroczna edycja po raz kolejny była dla Polski rekordowa. 

W wydarzeniu zarejestrowały się aż 202 polskie miasta, gminy i powiaty, w tym po raz 

trzeci Gmina Stare Babice. ETZT corocznie organizowany jest w dniach 16-22 września. 

W konkursie oceniane są działania na rzecz zrównoważonego transportu, które 

przeprowadzono między  zeszłoroczną akcją a terminem obchodów Europejskiego 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu w 2019 r. Działania Gminy Stare Babice w tym 

okresie to: 

 w kategorii Działanie trwałe  

 zrealizowany został projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach 

Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego”. Na parkingu P&R w Starych Babicach oprócz  54 miejsc 

postojowych dla samochodów  powstały wiaty rowerowe na 40 stanowisk oraz  

2 punkty Samodzielnej Obsługi Rowerów (SOR). Ponadto powstała ścieżka 

rowerowa łącząca parking ze Szkołą Podstawową w Starych Babicach; 

 podpisano umowę na dofinansowanie z UE budowy ponad 4 km nowych ścieżek 

rowerowych z infrastrukturą rowerową, dofinansowanie wyniesie blisko 5 mln zł.  

W wyniku wspólnych inwestycji z samorządem powiatowym w 2019 r. 
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wybudowano ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulicy Kosmowskiej (2350 m)  

i ulicy Izabelińskiej (1 100 m.).   

 W kategorii Tydzień Działań - w naszej gminie odbyła się akcja informacyjna  

w placówkach edukacyjnych oraz akcja promująca kampanię Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu, skierowana do pozostałych mieszkańców gminy za 

pośrednictwem lokalnych mediów w newsletterze i stronie internetowej www.stare-

babice.pl. Gmina Stare Babice kontynuuje dopłaty dla mieszkańców gminy do 

długookresowych biletów komunikacji miejskiej  w ramach Biletu Metropolitalnego.  

Wydano już 1800 takich biletów, w tym 480 w 2019 r. Przy zakupie biletu na 90 dni, 

oszczędności  dla mieszkańca wynoszą do 130 zł.  

Podobnie jak w 2018 r. roku Szkoła Podstawowa w Zielonkach – Parceli zorganizowała 

mobilne miasteczko rowerowe, by uczyć bezpiecznej jazdy rowerem; 

przeprowadzono kurs na kartę rowerową (29.05.2019r.) oraz rajd (8.06.2019 r.). 

Odbyły się także gminne, rodzinne rajdy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu, promujące wykorzystanie roweru, jako lokalnego środka transportu  

(15. czerwca  i 1. września). 

 W kategorii Dzień bez samochodu Gmina upowszechniała informację o darmowej 

komunikacji miejskiej w tym dniu komunikacji  ZTM na terenie Gminy Stare Babice, 

organizowanym przez ZTM w Warszawie. 

14.1. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  

Program ochrony środowiska dla gminy Stare Babice do roku 2021 z perspektywą na lata 

2022-2025 został sporządzony w celu realizacji na szczeblu gminnym polityki ochrony 

środowiska, zbieżnej z najważniejszymi dokumentami strategicznymi i programowymi 

(krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi). Jest on kontynuacją Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2005 – 2011. Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice 

Nr XLI/444/18 z dnia 29 maja 2018 r. Do celów programu należą: 

1. poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych 

i racjonalizacja ich wykorzystania; 

2. ochrona powierzchni ziemi; 

3. kontynuacja działań służących ochronie klimatu i poprawie jakości powietrza 

atmosferycznego; 

4. poprawa klimatu akustycznego gminy; 

5. ochrona przed polami elektromagnetycznymi; 

6. zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu; 

7. przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym; 

8. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w gminie; 

9. dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 

 W zakresie egzekwowania zakazu spalania odpadów w paleniskach indywidualnych, od 

2017 roku Straż Gminna w okresie grzewczym przeprowadza regularnie kontrole 

http://www.stare-babice.pl/
http://www.stare-babice.pl/
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palenisk. Strażnicy posiadają ukończone kursy do przeprowadzania takich kontroli oraz 

pobierania próbek popiołu. Od 2019 r. gmina ma podpisaną umowę z Centralnym 

Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rybnickiej 6, 44-335 

Jastrzębie.  

 

Rok Ilość przeprowadzonych 
kontroli 

Ilość nałożonych 
pouczeń 

Ilość nałożonych mandatów 

2018 163 20 5 

2019 268 40 19 

W trakcie oględzin palenisk mieszkańcy byli informowani o zapisach ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach tj. o konieczności podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Przed wszczęciem postępowania GPK Eko-Babice kierowało do mieszkańców wielokrotnie 

informacje o w/w przepisach, jak również zachęcało do podłączenia się do sieci.  

 W ramach edukacji społecznej w zakresie zakazu spalania odpadów w paleniskach 

indywidualnych publikowano artykuły w lokalnej prasie, na stronie Urzędu Gminy oraz  

w mediach społecznościowych, dotyczące: prawidłowego rozpalania w piecach; 

konieczności stosowania paliwa odpowiedniej jakości; zakazie spalania m.in. odpadów, 

mokrego węgla/drewna, węgla brunatnego. 

 W celu promowania zakładania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

źródła energii cieplnej (pompy ciepła, panele/kolektory słoneczne) i edukacji społecznej 

promującej alternatywne dla konwencjonalnych w lipcu 2019r. odbyło się spotkanie 

informacyjne dla mieszkańców gminy Stare Babice dotyczące możliwości uzyskania 

dofinansowania na wymianę kotłów centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji  

z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy wykazali duże 

zainteresowanie spotkaniem, jednak ze względu na sposób skonstruowania programów 

pomocowych (uzależnienie dofinansowania do OZE od wymiany źródła ciepła), nie 

zdecydowano się na wejście w zaproponowany program dofinansowania.  

 W zakresie ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza atmosferycznego prowadzone 
były następujące działania:  

 W celu ograniczenia niskiej emisji oraz realizacji celu: „Podejmowanie działań na rzecz 

zwiększania pozyskiwania środków zewnętrznych na działania mające na celu poprawę 

jakości powietrza” Gmina realizowała projekt „Promowanie zrównoważonej mobilności 

miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, 

Leszno i Stare Babice”. Beneficjentem jest Gmina Ożarów Mazowiecki. Realizacja tego 

projektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale też na zmniejszenie hałasu. Projekt obejmuje 

swoim zakresem budowę dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych na terenie 

3 gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu powstanie 16,08 km dróg 

dla rowerów oraz 3,57 km dróg dla rowerów i pieszych. Zakres prac dotyczących Gminy 

Stare Babice obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi rowerowej od granicy gminy 
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Stare Babice z Bemowem przez Kwirynów, Janów, Stare Babice do Klaudyna o dł. ok 4 

km. Przedsięwzięcie zostanie objęte jednolitym oznakowaniem przewidzianym dla tras 

rowerowych w WOF, oraz realizowane będą działania promocyjno-informacyjne zgodne  

z wymogami dla przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. Drogi dla rowerów oraz 

drogi dla rowerów i pieszych będące przedmiotem projektu mają pełnić funkcję korytarzy 

transportowych i zostały zaprojektowane w celach: szerszego wykorzystania transportu 

niezmotoryzowanego indywidualnego; zmniejszenia wykorzystania samochodów 

osobowych; lepszej integracji gałęzi transportu; niższej emisji zanieczyszczeń powietrza; 

redukcji hałasu; niższego zatłoczenia oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że dzięki czujnikom powietrza, które są zainstalowane  

w dwóch lokalizacjach: na budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach i na budynku Zespołu 

Szkół w Borzęcinie Dużym, każdy z mieszkańców może w dowolnym momencie sprawdzić 

jakość powietrza w naszej gminie. Informacja o takiej możliwości jest zamieszczona na 

stronie internetowej www.stare-babice.pl, w zakładce ochrona środowiska wraz z linkami.  

Jakość powietrza można sprawdzić na https://map.airly.eu/pl/ 

Czujnik na budynku gminy można sprawdzić na:  

https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.25194&longitude=20.84387&id=2733 

Czujnik na budynku szkoły w Borzęcinie Dużym można sprawdzić na:  

https://airly.eu/map/pl/#52.25133,20.73925,i6566 
 

 W celu poprawy klimatu akustycznego (ochrony przed hałasem) prowadzono 

następujące działania w celu ograniczenie hałasu komunikacyjnego:  

 Dokonano modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy,  

z zastosowaniem nowoczesnych nawierzchni. W tym m.in.: zmodernizowano drogi 

poprzez wymianę nawierzchni na ulicach: Hetmańska (Lipków), odcinek Jaśminowej 

(Kwirynów), Królowej Marysieńki (Wierzbin), odcinek Krzyżanowskiego (Klaudyn), 

odcinek Granicznej (Stare Babice) oraz zakończono dwie duże inwestycje drogowe (nowe 

nawierzchnie i w dużej części chodniki) rozpoczęte w latach poprzednich: ulica 

Jakubowicza-Sportowa (Lipków-Zielonki Wieś) oraz ulica Szymanowskiego (Klaudyn). 

Szerzej o inwestycjach drogowych napisano w rozdziale Drogi i Transport publiczny. 

 Zaangażowano się w projekt pn. „Warszawski Obszar Funkcjonalny Wirtual WOF” 

realizowany w latach 2019-2022, który polega na wprowadzeniu komponentu e-

transport – dynamiczny rozkład jazdy, oznakowanie pojazdów i przystanków na terenie 

gminy oraz e-środowisko.  W komponencie e-środowisko powstanie nowy punkt pomiaru 

jakości powietrza oraz aplikacja informująca mieszkańców WOF o stanie środowiska  

i zaleceniach zdrowotnych. 

 Rozbudowano sieć ścieżek rowerowych. W 2019 r. oddano do użytkowania ciąg pieszo-

rowerowy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Polnej oraz zakończono budowę ul. 

Jakubowicza we wsi Lipków, gdzie wybudowano ścieżkę rowerową po wschodniej stronie 

http://www.stare-babice.pl/
https://map.airly.eu/pl/
https://airly.eu/map/pl/#52.25194,20.84387,i2733
https://airly.eu/map/pl/#52.25133,20.73925,i6566
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tej ulicy. Coraz większa ilość ścieżek rowerowych jest zachętą do przesiadania się  

z samochodu na rower.  

 W zakresie promowania korzystania z rowerów:  

 na oddanym w lipcu 2019 r. parkingu „Parkuj i Jedź” zlokalizowanym przy drodze 

powiatowej nr 4126W (ul. Sienkiewicza) oprócz 54 miejsc dla samochodów powstały 

wiaty dla 40 rowerów i dwie stacje naprawy rowerów. Korzystanie z obiektu jest 

bezpłatne;  

Wiata na rowery na parkingu w Starych Babicach 

 w celu stosowania ograniczeń prędkości w terenach zabudowanych, wykonywane były  

i wdrażane nowe projekty organizacji ruchu mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników dróg, tj. ograniczanie prędkości, progi zwalniające, wprowadzanie stref 

zamieszkania, lustra drogowe oraz oznakowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów 

prędkości na niebezpiecznych odcinkach dróg.  

 usytuowano stację naprawczą rowerów w Nowych Babicach z ławką solarną, 

umożliwiającą ładowanie smartfona z energii pobranej z paneli słonecznych  

i utwardzeniem terenu – w ramach realizacji zadania zakupiono stację naprawy rowerów 

IBOMBO oraz ławkę SEEIDA z ładowarką indukcyjną (realizacja w ramach Funduszu 

Sołeckiego).  
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Ławka  solarna i stacja naprawcza rowerów w Nowych Babicach 

 Rozpoczęto prace projektowe ścieżek rowerowych o długości 4 km wzdłuż ulicy 

Decowskiego, Sikorskiego, Pohulanka i Zielonej, 

 Dokonywano kompensacji przyrodniczej w zakresie zieleni przydrożnej i terenów 

stanowiących własność Gminy. W roku 2019 przedstawiało się to następująco: 

 

 nasadzenia ubytki 

Drzewa 52 42 

 

 Przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 stosowano konkretne zapisy, dotyczące zagadnień ochrony przyrody i krajobrazu 

np. w zakresie dopuszczalnych kolorów elewacji czy przyjaznej przestrzeni dla dziko 

żyjących zwierząt np. poprzez stosowanie „bezpiecznych” ogrodzeń, 

 a także, mając na względzie ochronę powierzchni ziemi, ustalano zasady zachowania 

powierzchni biologicznie czynnej na terenach, w tym posesji prywatnych. 

 

 W ramach działań związanych z ochroną przed polami elektromagnetycznymi w 2019 

roku na łamach Gazety Babickiej ukazał się artykuł dotyczący lokalizacji masztów 

telekomunikacyjnych oraz zagrożeń, jakie mogą one stwarzać (głównie generowanie 

konfliktów społecznych).    

 W zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Spółka Eko-Babice w 2019 r. 

realizowała projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare 

Babice – III etap”. Źródłem wody dla gminy Stare Babice w ponad 80% są ujęcia 

głębinowe znajdujące się na terenie gminy Stare Babice. Woda dla mieszkańców 

dostarczana jest z dwóch stacji uzdatniania wody: Stacji Uzdatniania Wody (SUW)  

w Borzęcinie Małym oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach. Aby zwiększyć 
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niezawodność dostaw, zwłaszcza na wypadek awarii własnych źródeł zasilania, a także  

w czasie zwiększonych rozbiorów w okresie letnim, produkcja własna jest uzupełniana 

zakupem wody z MPWiK w Warszawie. SUW w Borzęcinie Małym zaopatruje ponad 50% 

mieszkańców, SUW w Starych Babicach średnio 30% a pozostałe zapotrzebowanie 

uzupełniane jest zakupem wody z zewnętrznego wodociągu tj. z MPWiK w Warszawie.  

W dniu 29.10.2019 r. Spółka Eko-Babice podpisała umowę na budowę ujęć wody 

oligoceńskiej w Babicach Nowych, w celu poprawy jakości wody. Wykonawcą 

wyłonionym w przetargu nieograniczonym została Spółdzielnia Socjalna "STUDNIE"  

z Międzyrzecza. Zgodnie z umową wywiercona zostanie jedna studnia głębinowa 

oligoceńska (głębokość ok 270 m ppt). Po pozytywnych wynikach pomiaru wodonośności 

źródła i jakości wody, zostanie wykonany drugi odwiert. Woda ze studni zasili Stację 

Uzdatniania Wody w Starych Babicach. 

 W zakresie poprawy jakości wód i ochrony mieszkańców przed suszą Spółka Eko-Babice 

sukcesywnie rozbudowywała sieć wodociągową. 

 W ramach ochrony mieszkańców przed podtopieniami zostały wykonane: 

 projekt odwodnienia miejscowości Kwirynów w ulicy Łosiowe Błota.  

 projekt odwodnienia w ul. Karłowicza w miejscowości Klaudyn,  

 przebudowa i odbudowa urządzeń odwadniających w pasie drogowym w okolicy ul. 

Pohulanka w Starych Babicach – wykonano rów odwadniający wzdłuż ul. Miętowej  

w pasie drogowym dochodzącym do ul. Pohulanka w Starych Babicach. 

Realizowana była także budowa kanalizacji deszczowych przy modernizacjach i budowach 

dróg publicznych, m.in. na ulicy Jakubowicza. 

 W ramach działań mających na celu zwiększenia liczby mieszkańców podłączonych do 

zrealizowanej sieci sanitarnej, w 2019 roku wszczęto 17 postępowań w sprawie 

przymuszenia do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. W roku 2018 wszczęto 73 

postępowania. Liczba ta z roku na rok maleje, co świadczy o zmniejszającej się ilości 

posesji nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz o większej świadomości 

mieszkańców dotyczącej ciążącym na nich obowiązku oraz świadomości ekologicznej.  

Straż Gminna w 2019 roku przeprowadziła  6 kontroli posiadaczy zbiorników 

bezodpływowych pod kątem posiadania zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych  

i częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. W 4 przypadkach zakończyło się to 

wystawieniem mandatu karnego kredytowango, w jednym przypadku udzielono pouczenia, 

a jedno zgłoszenie okazało się niezasadne.   

 Konserwacja rowów melioracyjnych i cieków należy do zadań Spółki Wodnej Stare 

Babice. Spółka nie złożyła wniosku o dofinansowanie przez Gminę Stare Babice realizacji 

swoich zadań, a wobec braku wniosku nie było podstaw do udzielenia dotacji. 

 W ramach kontrolowania zakresu usług w ramach gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, na podstawie art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia  
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13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010) w 2019 r. została przeprowadzona kontrola firmy wpisanej do Rejestru Działalności 

Regulowanej gminy Stare Babice. Kontrola wykazała, że podmiot nie dopełnił zapisu §2 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: „należy zapewnić, aby miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów 

były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu”. Kontrolowany został 

pouczony o tym, że miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów muszą być 

zabezpieczone. 

 W ramach uszczelniania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

i weryfikacji mieszkańców uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji 

i wnoszenia opłat, w 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy weryfikowali dane zawarte 

w złożonych Deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Kontrola polegała m.in. na sprawdzeniu ilości osób zamieszkujących daną 

posesję oraz przestrzegania zasad segregacji. Ponadto, każdy sygnał od mieszkańców 

dotyczący błędnie podanej ilości osób zamieszkujących daną posesję, był na bieżąco 

weryfikowany. W 2019 r. przeprowadzono następujące postępowania administracyjne 

dotyczące odzyskania należności pieniężnych z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi:  

 wydano 18 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w opłatach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na łączną kwotę: 34 352,50 zł; 

 wydano 59 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

 wysłano 21 upomnień na kwotę: 32 703,04 zł; 

 wystawiono 31 tytuły wykonawcze na kwotę 44 156, 80 zł. 

 

 W celu utrzymania dróg pożarowych w stanie przejezdności, strażacy Ochotniczych 

Straży Pożarnych działających na terenie gminy przeprowadzali kontrole dostępności  

i przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych.  

 Publikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dokumenty 

dotyczące ochrony środowiska. 

 W celu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców oraz edukacji ekologicznej 

dzieci, młodzieży i dorosłych, w poszczególnych obszarach ochrony środowiska, poprzez 

informację, konkursy i organizację imprez tematycznych, w 2019 r. prowadzono 

następujące działania w zakresie edukacji ekologicznej i zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

 zorganizowano szkolenie dotyczące kompostowania, opublikowano artykuły  

w Internecie oraz w lokalnej prasie, rozdystrybuowano plakaty informujące  

o prawidłowej selekcji odpadów; 
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 zorganizowano szkolenia Termomodernizacja to się opłaca; OZE - szansa na 

innowacyjne rolnictwo; 

 publikowano artykuły w lokalnej prasie, na stronie Urzędu Gminy oraz w mediach 

społecznościowych, dotyczące: prawidłowej segregacji odpadów; kompostowania; 

zakazu wypalania traw; potrzeby wykaszania chwastów i traw na działkach; 

 zorganizowano piknik gminny, przeprowadzono konkursu wiedzy o ekologii i ochronie 

powietrza, opracowano i przeprowadzono grę terenową "śmieciorzutki" (edukacja  

z zakresu poprawnej segregacji) oraz warsztaty upcyklingowe;  

 przeprowadzono Eko-konkurs zbiórki surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach;  

 przeprowadzono warsztaty budowy budek lęgowych oraz karmników dla ptaków oraz 

zakupiono i zamontowano budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy; 

 przeprowadzono akcję edukacyjną z zakresu dokarmiania zwierząt wolnożyjących. 

Podczas akcji rozdawano karmę dla kotów wolnożyjących i ulotki; 

 rozpropagowano konkurs ekologiczny Mazowieckie Krajobrazy dla uczniów szkół 

podstawowych oraz projekt ekologiczny dot. odnawialnych źródeł energii Postaw na 

słońce; 

 powołano do życia Kącik Adopcyjny dla Roślin, który funkcjonuje w nowym budynku 

Urzędu Gminy przy ulicy Rynek 21. 

 

Parki, gminne tereny zieleni, tereny rekreacyjne  

Zestawienie ilości i powierzchni parków, gminnych terenów zieleni i terenów rekreacyjnych 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Rodzaj obiektu Ilość  powierzchnia 

1.  Parki spacerowo-wypoczynkowe 2 12,69 ha 

2.  Zieleńce 16 7,28 ha 

3.  Zieleń uliczna / 35,08 ha 

4.  Żywopłoty formowane i nieformowane 196 mb / 

5.  Zieleń przycmentarna  4 5,49 ha 

6.  Parki spacerowo-wypoczynkowe 1 3,69 ha 

 

Prace pielęgnacyjno - konserwacyjne zieleni gminnej, w szczególności parki, tereny przy 

stawach, w pasach przydrożnych realizowane były w 2019 r. w okresie od marca do końca 

roku kalendarzowego.  Dokonywane były również nasadzenia w pasach dróg gminnych.  

14.2. PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI 

Program Ograniczania Niskiej Emisji przyjęty został Uchwałą Nr X/100/2019 Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej 

Emisji dla Gminy Stare Babice. Celem i założeniem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

Podstawowym, zwanego dalej PONE, jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 

1 MW, niespełniających wymagań ekoprojektu (określonego jednolicie dla całej Unii 

Europejskiej, zawierającego minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów 
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oraz ogrzewaczy powietrza) w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług i handlu 

oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

 W 2019 r. przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła. Pozwoliło to poznać skalę emisji 

zanieczyszczeń spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła oraz ich 

przybliżoną lokalizację i liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania.  

W latach przyszłych pozwoli to oszacować koszty na przeprowadzenie wymiany 

ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz lepsze dopasowanie programów pomocowych 

do zapotrzebowania mieszkańców. Do urzędu wpłynęło 3938 wypełnionych ankiet na 

6340 posesji mieszkalnych.  

 W obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza Gmina realizowała projekt 

„Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg 

rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”.  

 Sukcesywnie dofinansowywano wymianę źródeł ciepła z konwencjonalnych na OZE  

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stare Babice. Źródłem finansowania 

wymiany nieefektywnych źródeł ciepła poprzez wymianę pieców węglowych/kaflowych 

na piece gazowe, elektryczne lub olejowe jest w głównej mierze budżet gminy Stare 

Babice. W roku 2019 z budżetu gminy udzielono dofinansowania na wymianę 36 źródeł 

ciepła opalanych paliwem stałym do wymiany kotłowni węglowych na bardziej przyjazne 

środowisku (gazowe, olejowe lub elektryczne) na bardziej ekologiczne rozwiązania 

(wszyscy wymieniali na gaz).   

 

Rok Kwoty planowane Kwoty wydatkowane Ilość wymienionych 
źródeł ciepła 

2018 175 000 zł 173937,72 zł 35 szt. 

2019 250 000 zł 178813,37 zł 36 szt. 

2020 250 000 zł - 50 szt. (planowane) 

 

W 2018 roku zrealizowano wszystkie złożone do urzędu wnioski. W roku 2019 roku 

zrealizowano 36 wniosków na 47 złożonych. Brak realizacji pozostałych wniosków wynikał  

z braku wykonanych przyłączy gazowych do poszczególnych budynków leżących po stronie 

wnioskodawców.  W latach 2018-2028 na ten cel planowane jest wydatkowanie 2 000 000 zł, 

wg Uchwały Nr XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 roku. 

 

 W zakresie modernizacji budynków użyteczności publicznej w celu wykorzystania energii 

elektrycznej z OZE oraz wymiany systemów ogrzewania w budynkach użyteczności 

publicznej na odnawialne źródła energii, w kompleksie budynków w Zielonkach Parceli,  

w Domu Kultury zamontowano instalację fotowoltaiczną współpracującą z istniejącą 

instalacją elektryczną. Cel ten może być wykonany ze środków pochodzących  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; środków 

NFOŚiGW/WFOŚiG; RPO WM na lata 2014-2020; Funduszu Termomodernizacji  

i Remontów BGK, 20 000 000 zł z datą graniczną wykonania jest rok 2028.  Przystąpiono 
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do ustalenia harmonogramu rzeczowo-finansowego instalacji paneli fotowoltaicznych na 

wszystkich budynkach własnych gminy. Koniec realizacji zadania zaplanowano na rok 

2025.  

 Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego (latarnie LED) w rejonie ulic: Rynek 

(Stare Babice), Szymanowskiego (Klaudyn) i Zorzy-Estrady (Klaudyn). 

 Wprowadzono inteligentne systemy zarządzania energią - wymiana w 45 punktach 

(szafkach oświetleniowych) starych sterowników oświetlenia ulicznego na cyfrowe 

programatory astronomiczne. 

 

14.3. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH  

W 2002 roku w Polsce przyjęto program usuwania wyrobów azbestowych dla całego kraju. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032, zadaniem własnym gminy jest zorganizowanie usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Gmina Stare Babice od 2008 roku organizuje bezpłatny dla 

mieszkańców odbiór wyrobów zawierających azbest. Program usuwania wyrobów 

azbestowych dla Gminy Stare Babice został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/172/16 Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

azbestowych dla gminy Stare Babice na lata 2016 - 2032”. 

Gmina finansuje zarówno odbiór jak i demontaż wyrobów zawierających azbest.  

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice 

w 2019 roku zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7 167,93 złotych. 

Ilości odebranych wyrobów w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Suma 

Ilość 

[m
2
] 

7648 12501 7114 5511 5281 3953 3682 4720 4810 4414 4604 7531 71769 

 

Źródło: opracowanie własne UG Stare Babice 

Corocznie materiał ten jest odbierany z ok. 40 - 50 posesji na terenie całej gminy. Zgodnie 

z Programem Usuwania Wyrobów Azbestowych dla gminy Stare Babice na lata 2016 – 2032 

do odbioru pozostało jeszcze ok. 40 000 m2. 
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Rys. 1 Procentowe zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stare Babice w 

podziale na miejscowości 

 
Źródło: opracowanie własne UG Stare Babice na podstawie danych z Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych dla gminy 

Stare Babice na lata 2016 – 2032 

 

Na podstawie Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, eternit 

powinien być usunięty z terenu całego kraju do 2032 r. W obecnym tempie w Gminie Stare 

Babice efekt ten jest realny do osiągnięcia znacznie szybciej, tj. w ciągu ok. 6-7 najbliższych 

lat, tj. około 7-8 lat przed ustawowym terminem. Zależność ta może ulec zmianie ze względu 

na brak odzewu ze strony mieszkańców (zmniejszenie ilości składania wniosków o realizacje 

zadania przez gminę), która w głównej mierze powodowana jest przez brak funduszy na 

wykonanie nowych pokryć dachowych.  

Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać pokryty 

ze środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości. Od samego 

początku dla zachęcenia mieszkańców i przyspieszenia całego procesu Gmina Stare Babice 

corocznie organizuje zupełnie bezpłatny dla mieszkańców odbiór wyrobów zawierających 

azbest wraz z ich demontażem z dachu.  

 

14.4. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Stare Babice jest uchwalany co roku, w terminie do 31 marca. W roku 2019 

został przyjęty uchwałą nr VII/53/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. 

Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt. W 2019 roku program był realizowany poprzez:  

 Klinikę weterynaryjną Andrzej Małkowski z siedzibą w Laskach ul 3-go Maja 89 

- w przypadku zwierząt wolnożyjących; 
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 Lecznicę Weterynaryjną Marcin Tomczak z siedzibą w Starych Babicach ul. 

Warszawska 304A – w przypadku zwierząt właścicielskich (dofinansowanie do 

zabiegu). 

Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów 

Zadanie to obejmuje wyłapywanie zwierząt bezdomnych, zarówno psów jak i kotów, oraz 

wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji i uśmiercania ślepych miotów. W celu 

realizacji programu Gmina Stare Babice dofinansowuje wykonanie przedmiotowych 

zabiegów u zwierząt właścicielskich. W poszczególnych latach kwoty dofinansowania ulegały 

nieznacznym zmianom, średnio stanowiąc 40-50% kosztów samego zabiegu. W roku 2019 

roku kwoty przedstawiają się następująco: 
 

Rodzaj zwierzęcia Rodzaj zabiegu Kwota dofinansowania w zł 

pies Kastracja 95 

Sterylizacja 150 

kot Kastracja 25 

Sterylizacja 70 

 

W roku 2019 w ramach realizacji programu wykonano następującą ilość zabiegów kastracji 

i sterylizacji zwierząt wolnożyjących i bezdomnych.  

 

 

 

 

 

 

Wykres: Ilość wykonanych zabiegów w poszczególnych latach. 

 

 
Źródło: opracowanie UG Stare Babice. 

 

Trwałe oznakowanie zwierząt 

Jednym z elementów programu program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stare Babice, jest ich trwałe 

Rodzaj zabiegu Kot (szt.) Pies (szt.) 

 2018 2019 2018 2019 

Kastracja 50 77 15 23 

Sterylizacja 65 100 22 31 
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oznakowanie. Oznakowanie polega na wszczepieniu od skórę zwierzęcia mikrochipu  

z zapisanymi danymi, umożliwiającymi identyfikację właściciela. Dzięki przeprowadzaniu akcji 

informacyjnych i edukacji mieszkańców gminy Stare Babice w ostatnich latach obserwuje się 

znaczący wzrost zainteresowania przedmiotowymi zabiegami. W latach 2018 i 2019 dane 

przedstawiają się następująco: 

 

 

 

 

Ilość przeprowadzonych zabiegów elektronicznego znakowania zwierząt w poszczególnych 

latach przedstawiono na poniższym wykresie.  

 

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego polega głównie na odławianiu zwierząt 

bezdomnych i ich późniejszej adopcji lub przekazania do schroniska. W roku 2019 gmina 

podpisała umowę na odławianie zwierząt z kliniką weterynaryjną Vetriver Andrzej Małkowski 

z siedzibą w Laskach ul. 3-go Maja 89. Gmina prowadzi poszukiwania nowych posiadaczy dla 

bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt 

wyłapanych z terenu Gminy. W latach 2019 i 2018 statystyka przestawiała się następująco: 

 

*) - koty uznawane są za zwierzęta wolnożyjące tzn. nie zapewnia im się miejsc w schroniskach a pomoc polega na dokarmianiu, 

leczeniu/kastracji i sterylizacji oraz wypuszczaniu w miejscu odłowienia. 

 

 

Rok Znakowanie (szt.) 

Kot  Pies  

2018 101 58 

2019 143 63 

 
KOTY* PSY 

2018 2019 2018 2019 

Ilość adopcji ze schroniska - - 4 7 

Ilość adopcji z lecznicy weterynaryjnej 86 113 30 33 

Ilość odbiorów właścicielskich ze schroniska - - 1 0 
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Wydatki na realizację Programu są corocznie zwiększane, co przedstawiono w zamieszczonej 

poniżej tabeli. W 2019 r. wynosiły 339 211,89 zł.  

Rok Kwota wydatkowana na realizacje programu (zł) 

2015 111 804,63 

2016 207 475,34 

2017 258 380,50 

2018 272 722,41 

2019 339 211,89 

 
Wykres: Tendencja wzrostu wydatków na realizację programu w poszczególnych latach. 

 
 

14.5. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

14.5.1. Gminne Punkty Zbiórki  Elektroodpadów  

W roku 2019 gmina Stare Babice zakupiła i zamontowała 3 Punkty Selektywnej Zbiórki 

Elektroodpadów. Konstrukcja posiada siedem wbudowanych pojemników na różne frakcje 

elektro-odpadu. W punktach można oddać następujące frakcje odpadów: płyty CD/DVD; 

drobna elektronika; telefony i ładowarki; baterie (pojemnik podwójny); żarówki 

energooszczędne; żarówki tradycyjne. 

 

Pojemniki zostały ustawione w miejscach natężonego ruchu mieszkańców przy: 

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 

- Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego ul. Tadeusza Kościuszki 1 

- budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32  

Punkty są wyposażone również w dużą powierzchnię reklamową, która może spełniać 

funkcje edukacyjną lub informacyjną. Punkty cieszą się dużym uznaniem wśród mieszkańców 

i z tego względu w przyszłych latach jest planowana rozbudowa (zwiększenie liczby) tej 

drobnej infrastruktury.   
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Gminne Punkty Selektywnej Zbiórki Elektroodpadów w Starych Babicach i Bliznem Jasińskiego 

 

14.5.2.Rozbudowa i modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

W 2019 roku został wybudowany nowy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Znajduje się na ulicy Dworkowej w Starych Babicach. Jest to utwardzony  

i ogrodzony teren o powierzchni 977 m2, wyposażony w kontenery systemowe, służące jako 

pomieszczenie obsługi GPSZOK - z toaletą i pomieszczeniem wagi małogabarytowej. 

Nowością w stosunku do poprzednio funkcjonującego punktu jest również zadaszone 

miejsce na kontenery, waga samochodowa do ważenia odpadów oraz zamykany magazyn na 

materiały niebezpieczne. Na terenie GPSZOK planowane jest uruchomienie w 2020 roku  

punktu wymiany niepotrzebnych rzeczy tj. meble, zabawki, sprzęt sportowy. 
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14.5.3. Odbiór odpadów komunalnych  

 

 

Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych w 2019r.: 
 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 476,400  

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 882,430  

15 01 07 Opakowania ze szkła 135,780  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1016,168  

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5219,980  

Suma 7730,758 
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Ilość odpadów odebranych z GPSZOK w 2019r.: 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych 
odpadów komunalnych 
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 34,330 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 35,720 

15 01 04 Opakowania z metali 0,400 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 64,580 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,680 

16 01 03 Zużyte opony 24,630 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 191,040 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

40,160 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

495,520 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,060 

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27 

1,200 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,528 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,215 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

16,730 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 122,900 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 178,442 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 721,400 

Suma 1930,535 

 

Porównanie ilości wytwarzanych odpadów w Gminie Stare Babice na przestrzeni trzech 

ostatnich lat przedstawia poniższa tabela. 

 

Rok Ilość osób 
segregujących 

Ilość osób 
niesegregujących 

Łącznie Ilość posesji* 

2017 16841 1840 18681 6063 

2018 16992 1850 18842 6175 

2019 18476 638 19114 6354 

*(liczba posesji wynika z założonych kont – złożonych deklaracji 
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Porównanie ilości odbieranych odpadów z GPSZOK oraz posesji zamieszkanych w latach 

2018-2019 przedstawia poniższa tabela. 

 

Rok Ilość odpadów odebranych sprzed posesji 
zamieszkałych [Mg] 

Ilość odpadów odebranych z GPSZOK [Mg] 

2018 8491,478 1955,334 

2019 7730,758 1930,535 

 

 

Rok Ilość odpadów odebranych łącznie z przed posesji 
zamieszkałych oraz z GPSZOK 

Ilość 
mieszkańców 

Ilość odpadów odebranych  
w przeliczeniu na mieszkańca  

/ rok 

2018 10446,812 18842 554,44 

2019 9661,293 19114 505,46 

 

Na podstawie sprawozdań otrzymanych od firmy odbierającej odpady komunalne z posesji 

zamieszkałych oraz z GPSZOK wynika, że wskaźnik wytworzonych odpadów komunalnych 

przez mieszkańca gminy Stare Babice w 2018 r. wyniósł 515,90 kg (42,99 kg/miesiąc). 

W 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 519,20 kg (43,30 kg/miesiąc) a w 2016 r. w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy Stare Babice wynosił 450,60 kg (37,55 kg/miesiąc). 

Ilość odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017r. - 2019r. przedstawia 

poniższy wykres. 

 

W 2019 wykonano 2 kontrole firm odpadowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono 

znacznych uchybień. 
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XV. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy jednym z najważniejszych mierzalnych wyzwań, 

stojących przed gminą w perspektywie do 2025 roku: 

 

W 2025 roku Gmina Stare Babice powinna być w 100% zwodociągowana i skanalizowana 

na obszarach, w których jest to technicznie możliwe. Oczyszczalnia ścieków powinna 

zabezpieczać odbiór ścieków z całego obszaru gminy przy zachowaniu najwyższych 

standardów oczyszczania ścieków.  

Realizacja zadań własnych Gminy Stare Babice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

należy do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o. Od powstania 

Spółki w sierpniu 1999 r. właścicielem wszystkich jej udziałów jest Gmina Stare Babice. 

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa jest: produkcja wody i zaopatrzenie w wodę 

mieszkańców gminy; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; eksploatacja i rozbudowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej; budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

Źródłem wody dla gminy Stare Babice w ponad 80% są ujęcia głębinowe znajdujące się na 

terenie gminy Stare Babice. Woda dla mieszkańców dostarczana jest z dwóch stacji 

uzdatniania wody: Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym oraz Stacji Uzdatniania 

Wody w Starych Babicach. Obecnie SUW w Borzęcinie Małym zaopatruje ponad 50% 
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mieszkańców, SUW w Starych Babicach średnio 30% a pozostałe zapotrzebowanie 

uzupełniane jest zakupem wody z zewnętrznego wodociągu tj. z MPWiK w Warszawie. 

Przedstawia to poniższa mapa1. 

 

 
Aby zwiększyć niezawodność dostaw, zwłaszcza na wypadek awarii własnych źródeł zasilania 

a także w czasie zwiększonych rozbiorów w okresie letnim, produkcja własna jest 

uzupełniana zakupem wody z MPWiK w Warszawie.  

Obecne zwodociągowane jest już 99% gminy. Sieć wodociągowa zbudowana jest  

z materiałów takich jak: żeliwo – 2%, PVC – 89 %, PE – 9 % o średnicach od 90 mm do 315 

mm. Długość sieci obecnie wynosi 195 km, a liczba przyłączy 6976 szt. Schemat sieci 

wodociągowej  przedstawia poniższa mapa2. 

 

                                                           
1
 Źródło: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. 

2
 Źródło: Gminne PrzedsiębiorstwoKomunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. 
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Sieć wodociągowa jest nieustannie rozbudowywana, w 2019 r. zrealizowano m.in.: 

- w m. Zielonki Parcele - ul Rekreacyjna, 

- w m. Zielonki Wieś - pomiędzy ul. Sportową i Białej Góry, 

- w m. Klaudyn - ul. Karłowicza, 

- w m. Janów-pomiędzy ul. Sikorskiego, Andersa, Pohulanka i Maczka. 

Na terenie gminy Stare Babice jest wykonana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 214,9 km 

w tym 196,0 km stanowi sieć grawitacyjna. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 

wybudowanej i odebranej w roku  2019 wynosi 6,9 km, w tym sieci grawitacyjnej 6,0 km. 
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Łączna liczba mieszkańców zameldowana na pobyt stały i czasowy na terenie aglomeracji 

wynosi 22 362 osoby, z czego 21 601 osób korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi 

96,6%. Ilość mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

w roku 2019 wynosi 296 osób.  
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2018 208,1 190,0 7,6 7,3 21749 21305 97,9 688 

2019 214,9 196,0 6,9 6,0 22362 21601 96,6 296 
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XVI. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

16.1. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

   

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia 

przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plany miejscowe są podstawowymi aktami 

prawa miejscowego, służącymi do realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy. Niosą 

one za sobą szereg skutków zarówno prawnych, ekonomicznych, środowiskowych, jak  

i społecznych. 

Obszar Gminy Stare Babice jest w całości (100%) pokryty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Wykaz obowiązujących planów miejscowych według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. 
Tytuł miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Numer uchwały Rady Gminy 

Stare Babice 

1.  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części 
Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi 
Borzęcin Mały - pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką  

Uchwała Nr XLIV/414/10 z dnia 
4 listopada 2010r. 

2.  miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części 

gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi 

Koczargi Nowe – południowa strona ulicy Warszawskiej 

Uchwała Nr XLIV/416/10 z dnia 

4 listopada 2010r. 

3.  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kwirynów, Stare Babice, Janów  i Klaudyn 

Uchwała Nr V/33/11  

z dnia 7 kwietnia 2011r. 

4.  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 

Babice 

Uchwała Nr VIII/55/11  

z dnia 30 czerwca 2011r. 

 

5.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare 

Babice - południowa strona ulicy Koczarskiej 

Uchwała  Nr IX/63/15  

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

6.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare 

Babice w rejonie ulicy Mizikowskiego 

Uchwała Nr IX/64/15  

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

7.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Stanisławów 

Uchwała Nr XXIII/218/16 z 27 

października 2016 r. 

8.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części 

wsi Klaudyn 

Uchwała Nr XXVIII/283/17 z 

dnia 30 marca 2017 r. 

9.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów 

położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, 

Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, 

Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego 

Uchwała Nr XXVIII/284/17 z 

dnia 30 marca 2017 r. 

10.  w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice 

"Warszawska - Mizikowskiego" 

Uchwała Nr XXXVII/383/17  

z 21 grudnia 2018 r. 

11.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Uchwała Nr XXXVII/384/17 z 
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przestrzennego części wsi Mariew dnia 21 grudnia 2017 r. 

12.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego 

Uchwała Nr XXXVIII/396/18 z 

dnia 15 lutego 2018 r. 

13.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Borzęcin Duży 

Uchwała Nr XLI/446/18  

z dnia 29 maja 2018 r. 

14.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I 

Uchwała Nr XLVI/496/18 z dnia 

11 października 2018 r. 

15.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stare Babice – w zakresie działki 111 i części 

działek 119 i 120 

Uchwała Nr V/37/2019  

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

16.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Zielonki Wieś- obszar I 

Uchwała Nr XII/117/2019 z 

dnia 26 września 2019 r. 

 

16.2. DOKUMENTY PLANISTYCZNE W PRZYGOTOWANIU  

 

Pomimo całkowitego pokrycia obszaru gminy planami miejscowymi, wciąż sporządzane są 

kolejne opracowania planistyczne. Wynika to z faktu, że planowanie jest procesem ciągłym, 

co oznacza, że już istniejące plany należy co kilka lat aktualizować, dostosowując je do 

zmieniających się nieustannie warunków, oczekiwań, a także zmieniającego się prawa. 

Dodatkowo, należy stopniowo poszerzać strefy obszarów inwestycyjnych zmieniając 

przeznaczenie z gruntów rolnych i leśnych na budowlane, aby wdrażać tym samym założenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane 

dalej „studium” jest dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy i określa politykę 

przestrzenną gminy. W Gminie Stare Babice obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice uchwalone uchwałą  

Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 r., które zostało 

dwukrotnie zmienione uchwałami: Uchwałą nr VIII/57/15 z dnia 28 maja 2015 r. oraz 

Uchwałą Nr XLI/435/18 z dnia 29 maja 2018 r.. Przygotowywana jest także kolejna zmiana - 

w roku 2019 Radzie Gminy Stare Babice przedłożone zostały projekty uchwał rozpoczynające 

prace nad zmianą studium na 22 obszarach gminy. Rada Gminy podjęła uchwały dając tym 

samym możliwość do prowadzenia prac planistycznych. 

W poniższej tabeli wskazano opracowania planistyczne w przygotowaniu na dzień 31 grudnia 

listopada 2019 r.: 

 

Lp. Tytuł opracowania planistycznego 
Stan zaawansowania procedury na dzień 31 

grudnia 2019 r. 

1 
Plan miejscowy wsi Stare Babice – między Koczarską i 

Sienkiewicza 
W przygotowaniu  

2 
Plan miejscowy wsi Stare Babice – między 

Sienkiewicza i Zieloną 
W przygotowaniu  
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3 
Plan miejscowy wsi Latchorzew – między 

Warszawską i Hubala-Dobrzańskiego 
W przygotowaniu  

4 
Plan miejscowy części wsi Stare Babice –  

w zakresie działki 111 i części działek 119 i 120 
Został uchwalony Uchwałą  

Nr V/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

5 Plan miejscowy wsi Janów – na płn. od Andersa W przygotowaniu  

6 Plan miejscowy Usługowy – różne obszary Gminy W przygotowaniu  

7 Zmiana studium gminy W przygotowaniu  

8 
Plan miejscowy wsi Borzęcin Duży – obszar między 

Warszawską, Traktem Królewskim i Spacerową 
W przygotowaniu  

9 Plan miejscowy części wsi Zielonki Wieś- obszar I 
Został uchwalony Uchwałą  

Nr XII/117/2019  
z dn. 26 września 2019 r. 

10 
Plan miejscowy tzw. regulacyjny-  

na różnych obszarach Gminy Stare Babice 
 

W przygotowaniu  

 

Trudno określić przybliżone terminy uchwalenia powyższych planów, ponieważ 

procedura planistyczna cechuje się zbyt dużą niepewnością. Wszystkie prace związane  

z obsługą procedur przez pracowników Referatu Planowania Przestrzennego wykonywane są 

bez zwłoki, natomiast terminy realizacji mogą być niespodziewanie wydłużane ze względu na 

napotykane bariery związane z brakami pozytywnych uzgodnień planu z innymi instytucjami 

administracji publicznej, konfliktami społecznymi, czy innymi nieprzewidzianymi 

okolicznościami np. niespójnościami w zbiorach publicznych na których bazują projektanci. 

 

W 2019 roku w ramach prowadzonych procedur planistycznych zrealizowano następujące 

działania proceduralne i organizacyjne: 

1. Plan miejscowy wsi Stare Babice – między Koczarską i Sienkiewicza 

 Uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów  

na cele nierolnicze z dn. 21 maja 2019 r., 

 Wyłożenie od 8 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r., 

 Dyskusja publiczna w dn. 15 lipca 2019 r., 

 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 178/2019 z dn. 6 września 2019 r.. 

2. Plan miejscowy wsi Stare Babice – między Sienkiewicza i Zieloną 

 Zakończenie prac nad eliminacją rozbieżności w Ewidencji Gruntów i Budynków  

z dn. 4 listopada 2019 r. przez Starostwo Warszawskie Zachodnie, 

 Przygotowywanie Wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze. 

3. Plan miejscowy wsi Latchorzew – między Warszawską i Hubala-Dobrzańskiego 
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 Uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów  

na cele nierolnicze z dn. 10 kwietnia 2019 r., 

 Pierwsze wyłożenie od 6 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r., 

 Pierwsza dyskusja publiczna w dn. 27 maja 2019 r., 

 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 123/2019 z dn. 5 lipca 2019 r., 

 Drugie wyłożenie od 9 września 2019 r. do 30 września 2019 r., 

 Druga dyskusja publiczna w dn. 16 września 2019 r., 

 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 207/2019 z dn. 5 listopada 2019 r., 

 Uchwalenie miejscowego planu: Uchwała Nr XV/148/2019 z dn. 19 grudnia 2019 

r. (w styczniu 2020 r. plan otrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego, w związku z czym nie jest wskazany w planach obowiązujących  

i cały czas prowadzone są nad nim prace uzupełniające celem skorygowania planu 

o wskazania Wojewody Mazowieckiego).  

4. Plan miejscowy części wsi Stare Babice – w zakresie działki 111 i części działek 119  

i 120 

 Uchwalenie miejscowego planu: Uchwała Nr V/37/2019 z dn. 31 stycznia 2019 r., 

 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Maz. poz. 2754 z dn.1 marca 2019 r.  

i wejście w życie 16 marca 2019 r. 

5. Plan miejscowy wsi Janów – na płn. od Andersa 

 Wyłożenie od 6 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r., 

 Dyskusja publiczna w dn. 29 maja 2019 r., 

 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Nr 124/2019 z dn. 5 lipca 2019 r., 

 Uchwała etapująca plan na dwa obszary Uchwała Nr XIV/134/2019 z dn. 28 

listopada 2019 r.  - etapowanie było konieczne w celu uwzględnienia uwag 

mieszkańców, 

 Realizacja planu na obszarze I wymaga przeprowadzenia zmiany Studium- 

procedura została rozpoczęta,  

 Realizacja planu na obszarze II oczekuje na uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie.  

6. Plan miejscowy Usługowy – różne obszary Gminy 

 Konsultacje społeczne od 4 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r., 

 Dyskusja publiczna organizowana w ramach konsultacji w dn. 11 marca 2019 r., 

 Przedłożenie projektu planu do zaopiniowania przez Gminną Komisje 

Architektoniczno- Urbanistyczną 17 września i 6 grudnia 2019 r., 

 Uchwała etapująca plan na trzy części Uchwała Nr XIV/136/2019 z dn. 28 

listopada 2019 r.   

7. Zmiana studium gminy 

 Przystąpienie: Uchwała Nr X/95/2019 z dn. 27 czerwca 2019 r. oraz Uchwała  

Nr XIV/135/2019 z dn. 28 listopada 2019 r.  
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8. Plan miejscowy wsi Borzęcin Duży – obszar między Warszawską, Traktem Królewskim i 

Spacerową 

 Uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów  

na cele nierolnicze z dn. 26 sierpnia 2019 r., 

 Wyłożenie od 10 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r., 

 Dyskusja publiczna w dn. 21 października 2019 r., 

 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Nr 229/2019 z dn. 20 grudnia 2019 r. 

9. Plan miejscowy Zielonki-Wieś – Las 

 Wyłożenie od 8 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r., 

 Dyskusja publiczna w dn. 15 kwietnia 2019 r., 

 Uchwalenie miejscowego planu: Uchwała Nr XII/117/2019 z dn. 26 września 2019 

r. 

10. Plan miejscowy tzw. regulacyjny- na różnych obszarach Gminy Stare Babice 

 Przystąpienie: Uchwała Nr XV/152/2019 z dn. 19 grudnia 2019 roku. 

 

 Organizowane były także dodatkowe spotkania z mieszkańcami poświęcone tematyce 

planowania przestrzennego, możliwości rozwoju poszczególnych miejscowości oraz 

planowanych działaniach w najbliższym czasie. Przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Babice 

wzięli udział w zorganizowanym przez Radnych spotkaniu dedykowanym procedurze 

planistycznej dla wsi Borzęcin Duży oraz Wierzbin. Dodatkowo, przedstawiciele Referatu 

Planowania Przestrzennego brali udział w spotkaniach sołeckich, podczas których poruszane 

były tematy związane z planowaniem przestrzennym – w niektórych wsiach był to nawet 

temat dominujący spotkanie, np. we wsi Janów.  

 

 Prowadzone były również prace nad aktualizacją Gminnego Programu Ochrony 

Zabytków. Projekt aktualizacji został już zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i jest obecnie dostosowywany do zaleceń wskazanych przez Konserwatora.  

 Przystąpiono także do prac nad okresową oceną aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Stare Babice – ocena 

aktualności ma na celu przegląd złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów, 

dokonanie diagnozy stanu planistycznego gminy oraz przedstawienie wniosków płynących  

z tejże analizy. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oceny 

aktualności planów miejscowych należy dokonać przynajmniej raz w kadencji rady gminy. 

16.3.  WYDANE DOKUMENTY 

 

 Na podstawie obowiązujących planów miejscowych w 2019 roku i w ramach 

wykonywania zadań powierzonych Referatowi Planowania Przestrzennego, sporządzono 

następujące dokumenty: 

 509 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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 432 zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

 125 opinii zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym 

 10 decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

 29 zaświadczeń o zgodności budynku lub zgodności zamierzonego sposobu 

użytkowania z miejscowym planem 

 41 pism sporządzonych w ramach prowadzonych procedur planistycznych 

 22 interpretacje i wyjaśnienia zapisów planistycznych 

 174 pisma w sprawach innych 

 

 Wiele dokumentów wydawanych w Referacie Planowania Przestrzennego stanowi 

podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji na terenie Gminy Stare Babice – m. in. 

wypisy i wyrysy z planu miejscowego, które najczęściej służą do sporządzenia projektu 

budowlanego i są elementem dokumentacji budowlanej. Z kolei wysoka liczba wydawanych 

zaświadczeń z planu miejscowego oraz wydawanie opinii dot. projektów podziału 

nieruchomości świadczą o intensywnej parcelacji i dużym obrocie nieruchomościami na 

rynku. Duża liczba wydanych dokumentów wskazuje na silny rozwój gminy oraz duże 

zainteresowanie gruntami w jej obrębie.  

 

16.4. STRUKTURA ROZMIESZCZENIA TERENÓW O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU 

 

 Na terenie Gminy wolne tereny inwestycyjne w większości stanowią 

niezagospodarowane działki pozostające własnością prywatną. Największe kompleksy 

terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (usługi, usługi produkcji, większe 

skupiska terenów mieszkaniowo-usługowych), w których znajdują się jeszcze wolne 

nieruchomości możliwe do zainwestowania to obszary położone we wsiach: 

 Blizne Łaszczyńskiego: ok 52 ha 

 Klaudyn: ok 45 ha 

 Stare Babice: ok 54 ha 

 Borzęcin Duży: ok 65 ha 

Na obszarze Gminy Stare Babice znajdują się także inne grunty inwestycyjne, jednak cechują 

się one niewielkimi areałami i są rozproszone (nie stanowią zwartych skupisk – raczej są to 

pojedyncze działki lub niewielkie grupy działek). Wraz z wdrażaniem założeń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny przeznaczone  

w planach miejscowych pod różnego rodzaju działalność gospodarczą zwiększą jeszcze swoją 

powierzchnię. 

Struktura terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod konkretne funkcje 

przedstawiała się następująco: 
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 Typ terenu Powierzchnia w hektarach Udział w ogólnej pow. Gminy 

tereny mieszkaniowe 1318 21% 

tereny mieszkaniowo-usługowe 284 4% 

tereny usługowe 127 2% 

tereny usług produkcji 85 1% 

tereny komunikacyjne 305 5% 

tereny leśne i tereny zieleni 1522 24% 

tereny rolne 2572 41% 

tereny inne 132 2% 

Ogółem: 6 345 100% 

 

16.5.PROCEDURA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ ORAZ INWESTYCJI 

TOWARZYSZĄCEJ  

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących umożliwiła podmiotom działającym  

na rynku deweloperskim występowanie o ustalenie w specjalnym trybie warunków realizacji 

inwestycji bez uwzględnienia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

pozostając jednak spójnym z zapisami studium gminy- nie dotyczy to jednak terenów, które  

w przeszłości były terenami kolejowymi, wojskowymi, produkcyjnymi, usług pocztowych,  

a obecnie te funkcje nie są na nich realizowane. 

Na podstawie w dniu 13 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynął kompletny 

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr 180 we wsi Janów. 

Zarówno wniesienie uwag przez zainteresowanych jak i opiniowanie oraz uzgadnianie przez 

instytucje odbyło się w ciągu 21 dni. Ostatnim etapem procedury było podjęcie uchwały 

przez Radę Gminy o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 

inwestycji towarzyszącej (w ciągu 60 dni od publikacji całości wniosku w Biuletynie Informacji 

Publicznej) - Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę o odmowie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w Janowie. W trakcie procedury 

Referat Planowania Przestrzennego przetworzył 2319 uwag, które złożyli zarówno 

mieszkańcy gminy, jak i osoby spoza gminy. 16 pism opiniujących oraz 3 pisma uzgadniające 

z instytucji zewnętrznych. Następnie przystąpiono do gruntownego zbadania zebranych  

w procedurze materiałów i opracowanie ostatecznego stanowiska. Inwestor nie skorzystał  

w prawa do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wobec zajętego 

przez Radę Gminy stanowiska. 
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XVII. DROGI I TRANSPORT PUBLICZNY 

 

Działania podejmowane i prowadzone w 2019 r. w obszarze systemu drogowego wpisywały 

się w cele, kierunki działania i Program Rozwoju i Modernizacji systemu dróg oraz systemu 

komunikacyjnego gminy określone w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025. 

Docelowa misja (stan docelowy realny) rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025: 

  

GMINA WYPOSAŻONA W 100% W DROGI UTWARDZONE W CO NAJMNIEJ DOBRYM STANIE 

TECHNICZNYM. GMINA POKRYTA SIECIĄ KOMUNIKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH DRÓG 

ROWEROWYCH ODPOWIADAJĄCĄ POTRZEBOM MIESZKAŃCÓW (I WYKORZYSTUJĄCA 

MOŻLIWOŚCI PRZEBIEGU NP. WZDŁUŻ ROWÓW MELIORACYJNYCH). GMINA W PEŁNI 

WYPOSAŻONA W URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, CHODNIKI. 

GMINA AKTYWNIE I W SPOSÓB PARTNERSKI WSPÓŁPRACUJĄCA ZE SWOIMI SĄSIADAMI 

PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PONADLOKALNYCH ORAZ PRZY PROGRAMOWANIU 

WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH - GMINĄ IZABELIN, GMINĄ OŻARÓW 

MAZOWIECKI, GMINĄ LESZNO, M.ST. WARSZAWĄ, KPN, POWIATEM WARSZAWSKIM 

ZACHODNIM. 

 
Jako jedno z wielu najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed gminą  
w perspektywie do 2025 roku w Strategii wskazano: do 2025 roku gmina będzie w dużym 
stopniu wyposażona w odpowiednią infrastrukturę służącą odwodnieniu w zakresie terenów 
publicznych będących w jej władaniu (sukcesywne wykonywanie odwodnień w terenach 
zagrożonych podtopieniami, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, realizowanie 
inwestycji przy okazji modernizacji dróg lokalnych). 

W szczególności realizowane były m.in. następujące zadania realizacyjne wskazane  

w Programie Rozwoju i Modernizacji systemu dróg oraz systemu komunikacyjnego gminy: 

budowa i modernizacja lokalnych dróg, w tym budowa dróg alternatywnych do ul. 

Warszawskiej i Sienkiewicza w celu obniżenia natężenia ruchu na dwóch przelotowych 

drogach w Gminie Stare Babice; remonty i modernizacje dróg gminnych; budowa nowych 

dróg gminnych; wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych; budowa 

nowych ścieżek rowerowych; budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu na najważniejszych 

drogach gminnych; dążenie do budowy bezkolizyjnych przejazdów w ciągu DW 580; 

modernizacja i wykonanie chodników oraz ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ulic gminy 

– w szczególności połączenia do szkół, obiektów publicznych; budowa systemu 

komunikacyjnych dróg rowerowych w ramach ZIT WOF, planowany projekt pn. „Stworzenie 

sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 15,920 km , do 

2023 r.”; modernizacja gminnego systemu drogowego - usprawnienie komunikacji lokalnej  
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i jej separacja od okresowego ruchu turystycznego; budowa parkingów P&R, w tym parkingu 

P&R wraz z parkingiem dla rowerów w Starych Babicach w ramach ZIT WOF. 

17.1. DROGI 

Gmina posiada sieć drogową zapewniającą połączenia zarówno wewnątrz Gminy jak  

i z najbliższymi zurbanizowanymi ośrodkami gminnymi, jakimi są: Warszawa i Ożarów 

Mazowiecki, Leszno, Izabelin. Bliskość trasy S-7 ułatwia połączenia komunikacyjne również  

w skali kraju.  

 

 
Ulica Okulickiego 

 

W 2019 roku zostały wykonane utwardzenia ok. 2,7 km dróg gminnych destruktem 

bitumicznym/masą asfaltową, polepszając znacznie komfort ich użytkowania. Powyższe 

prace wykonywane były niemalże w każdej miejscowości Gminy Stare Babice. Wykonano 

m.in. ulice: Jaśminową, Hetmańską, Królowej Marysieńki, Krzyżanowskiego, Sportową, 

Ożarowską, Szymanowskiego, Spokojną.   

Na bieżąco konserwowane były drogi asfaltowe, jak i gruntowe (konserwacja, bieżące 

naprawy, równanie i profilowanie dróg gruntowych, odśnieżanie). 

Na bieżąco konserwowane było również oznakowanie dróg gminnych. Wykonywane  

i wdrażane były nowe projekty organizacji ruchu, mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników dróg tj. ograniczenia prędkości, progi zwalniające, wprowadzanie stref 
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zamieszkania, lustra drogowe oraz oznakowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów 

prędkości na niebezpiecznych odcinkach dróg.  

W całej gminie jest 106,500 kilometrów dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Babice, 

o łącznej powierzchni 469,200 m2. Dane dotyczące poszczególnych rodzajów dróg określa 

poniższe zestawienie.  

 

Rodzaj 

drogi* 

Długość 

(km) 

Dwu- i 

wielo- 

jezdniowe 

Powierzchnia 

(m
2
) 

Nawierzchnia 

bitumiczna 
Kostka Gruntowe 

    km m
2
 km m

2
 km m

2
 

Z 6,500 6,500 32,500 6,500 32,500     

L 43,220 43,220 216,100 35,050 175,250 1,200 6,000   

D 56,330 56,330 220,600 21,280 106,680 1,900 9,500 9,790 38,765 

Razem 106,050 106,050 469,200 62,830 314,430 3,100 15,500 9,790 38,765 

*rodzaje dróg:  Z- zbiorcze, L – lokalne, D - dojazdowe 

 

Chodniki i ścieżki rowerowe: 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy łączna powierzchnia chodników i 

ścieżek rowerowych wynosiła 29.045 m2.   

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły ponad 3 mln zł, w tym: 

 kwotę 2 632 737,59 zł przeznaczono na zakup kruszywa drogowego, usługi remontowe  

i konserwacyjne dróg, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, konserwację kanalizacji 

deszczowej, ubezpieczenie dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie; 

 na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice wydatkowano kwotę 

470 000,00 zł. 

Na zadania inwestycyjne w zakresie dróg wykonano wydatki na poziomie blisko 9,5 mln zł.  

Zrealizowano następujące zadania: 

 postawienie 2 wiat przystankowych na ul. Białej Góry - Zielonki Wieś – zamontowano 

dwie pełne wiaty przystankowe, trzyprzęsłowe, typ A/B, z ławką, koszem na śmieci, 

gablotką rozkładu jazdy i znakiem przystanku.  

 opracowanie projektu odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD – Lipków  

– wykonano projekt odwodnienia gminnej drogi dojazdowej na odcinku od ul. 

Kontuszowej do ul. Karabeli ze zrzutem wody do rowu melioracyjnego Z-7.  

 projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków wraz z odwodnieniem i chodnikami 

- I etap – wybudowano chodnik po zachodniej stronie ulicy Jakubowicza oraz ścieżkę 

rowerową po wschodniej stronie, wykonano odwodnienie ulicy, droga uzyskała 

nawierzchnię asfaltową. Całkowita długość przebudowanej drogi wyniosła ok. 1,1km.  
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Ulica Jakubowicza w Lipkowie 

 

 budowa parkingu „Parkuj i jedź” w Starych Babicach. 

 
Parking „Parkuj i Jedź” w Starych Babicach 



Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok 

262 

 

 

Parking „Parkuj i Jedź” w Starych Babicach 

 

Parking ma 54 miejsca parkingowe dla samochodów (w tym 3 dla niepełnosprawnych) oraz 

48 zadaszonych miejsc dla rowerów i dwa miejsca naprawy rowerów. Jest oświetlony, 

odwodniony i monitorowany. Razem z parkingiem wybudowano ciąg pieszo-rowerowy od ul. 

Sienkiewicza do ul. Polnej. Budowa parkingu została współfinansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

 

 wykonanie przebudowy ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. 

Ciećwierza w Klaudynie – całkowita długość przebudowanej drogi wyniosła ok. 700 m. 

Wybudowano chodnik po wschodniej stronie ulicy oraz wykonano odwodnienie ulicy. 

Droga uzyskała nawierzchnię asfaltową.  
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Ulica Szymanowskiego w Klaudynie 

 projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy  

z Warszawską i Ożarowem Mazowieckim – wykonano koncepcję budowy ul. Lwowskiej. 

Koncepcja uwzględnia dwie jezdnie w każdym kierunku ruchu oraz rezerwę terenu pod 

linię tramwajową oraz odwodnienie.  

 wykonanie kanalizacji deszczowej (etap I) wraz z wylotem do rowu Z-7 umożliwiającej 

w przyszłości odwodnienie ulic rejonu południowo-wschodniego w Lipkowie   

- wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 106,5 mb w miejscowości Lipków 

(dz. ew.807, 59/3 obręb Lipków) o średnicy 315 i 600 mm wraz z zabudową separatora 

substancji ropopochodnych. 

W trakcie realizacji były następujące zadania inwestycyjne: 

 wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL  

– podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym na realizację budowy drogi. W zakresie 

jego obowiązków było wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie w imieniu gminy 

inwestycji. Planowany termin zakończenia budowy drogi: grudzień 2019 r. nie został 

zachowany z powodu konieczności przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych  

(w pierwszym postępowaniu cena ofertowa znacznie przewyższała kwotę jaką 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia). Zadanie zostanie 

zakończone w 2020 r. 
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 przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie – wykonano projekt budowy drogi. 

Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W dniu 17 września zostały 

podpisane umowy z wykonawcami. W 2019 r. zostały wykonane roboty budowlane 

związane z budową kanalizacji deszczowej o wartości ok. 20% całości tych robót. 

Pozostałe roboty zostaną zrealizowane w 2020 r.  

 projekt przebudowy ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. 

Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych – zadanie 

wieloletnie, rozpoczęte zostało w 2017 r. Projektowanie podzielone jest na dwie części  

i odbywa się w dwóch etapach równolegle przez dwóch Wykonawców. W maju 2019 r. 

wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Klonowej o długości 1 255 mb  

i uzyskano ZRID. Termin wykonania projektu ul. Trakt Królewski został przedłużony do  

31 sierpnia 2020 r. z powodu kolizji prowadzonych prac projektowych gminy Stare Babice  

i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice sp. z o.o.  

 projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych – zostały wykonane projekty 

drogowy oraz branżowe, złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 

Termin realizacji – do 30 czerwca 2020 r.  

 projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie – we wrześniu 2018 r. rozpoczęto prace 

projektowe. Z powodu przedłużających się procedur administracyjnych związanych  

z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, opinii z koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu 

przez Zarząd Dróg Powiatowych, uzgodnień z PGE Warszawa, co nie wynikało z przyczyn 

zależnych od wykonawcy, termin wykonania umowy został przedłużony do 31.08.2020 r.  

 projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie – we wrześniu 2018 r. rozpoczęto 

projektowanie zadania. Z powodu przedłużających się procedur administracyjnych 

związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, opinii z koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu 

przez Zarząd Dróg Powiatowych, uzgodnień z PGE Warszawa, co nie wynikało z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, termin wykonania umowy został przedłużony do 31.08.2020 r.  

 projekt i przebudowa ul. Hubala-Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie  
– opracowanie projektu przebudowy ulicy i chodnika po stronie południowej rozpoczęło 
się w październiku 2018 r. Termin wykonania projektu upływa w 2020 r.  

 projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego  

– w październiku 2018 r. rozpoczęto projektowanie przebudowy chodnika o dł. ok. 250 

mb. od działki 667/8 w Starych Babicach do Ronda Solidarności. Projekt został wykonany 

i zostało złożone zgłoszenie o zamiarze wykonania robót niewymagających pozwolenia 

na budowę.  

 projekt ul. Orzechowej w Koczargach Starych wraz z oświetleniem – projektowanie 

drogi o długości 600 mb. rozpoczęto we wrześniu 2018 r. W 2018 r. wykonano koncepcję 
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przebudowy drogi. W dniu 8 października 2019 r. został złożony wniosek o pozwolenie na 

budowę.  

 promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg 

rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – zadanie 

wieloletnie, polegające na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej od granicy gminy 

Stare Babice z Bemowem przez Kwirynów, Janów, Stare Babice do Klaudyna  

o długości ok. 4 km. Planowane jest złożenie wniosku o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej. Zadanie planowane do wykonania wspólnie z innymi gminami. 

Projekt współfinansowany ze środków UE. W dniu 6 listopada 2019 r. zawarta została 

umowa na projekt ścieżek z terminem realizacji do 29 lipca 2020 r. wykonanie projektów 

ścieżek rowerowych w Gminie Stare Babice w ramach zadania dofinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej pn. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej 

poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, 

Stare Babice. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu ścieżek rowerowych,  

w podziale na: 

1. zadanie 1 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości ok. 750 m 

zlokalizowanej po zachodniej stronie ul. Szymanowskiego w miejscowości Klaudyn 

od ul. Lutosławskiego do 50 m poza skrzyżowanie z ul. Ciećwierza, 

2. zadanie 2 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości ok. 1150 m 

zlokalizowanej po wschodniej stronie ul. Pohulanka w miejscowości Kwirynów i 

Janów od ul. Agawy do ul. Zielonej w Janowie (ok. 1 050 m) oraz po północnej 

stronie ul. Zielonej od ul. Pohulanka do istniejącego ciągu pieszo 

rowerowego Janów-Klaudyn (ok. 100 m), 

3. zadanie 3 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości ok. 1 200 m 

zlokalizowanej po południowej stronie ul. mjr. Jacka Decowskiego od granicy 

Gminy Stare Babice z Warszawą do ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz ścieżki 

rowerowej (o długości ok. 1 200 m) po wschodniej stronie ul. gen. Władysława 

Sikorskiego od skrzyżowania z ul. mjr. Jacka Decowskiego do skrzyżowania z ul. 

gen. Władysława Andersa w Janowie, do połączenia z istniejąca ścieżką 

rowerową. Łączna długość obu ścieżek rowerowych wyniesie ok. 2 400 m. 

W 2019 r. wykonana została koncepcja oraz pozyskane zostały mapy do celów projektowych.  

 wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach – prace projektowe 
rozpoczęto w czerwcu 2018 r. Dokumentacja projektowa została opracowana, w czerwcu 
2019 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego został złożony wniosek  
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Decyzja została wydana 
10 grudnia 2019 r. Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej niemożliwe było zrealizowanie zadania.  
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 przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie – zlecono aktualizację dokumentacji 
projektowej pod kątem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  
W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną, m. in. koniecznością uzyskania 
zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznych termin realizacji został 
przeniesiony na 2020 r. 

W 2019 roku prowadzone były prace projektowe dotyczące wykonania przebudowy trzech 

skrzyżowań na drodze wojewódzkiej ul. Warszawskiej: 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Południową na rondo; 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Reymonta w sąsiedztwie 

supermarketu Lidl; 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego przy hotelu Splendor. 

Trwały również uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dotyczące 

wspólnej realizacji inwestycji. Inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 r. 

 Ponadto w 2019 roku przeznaczono ogółem kwotę 3 668 076,82 zł, na inwestycje 

dotyczące dróg powiatowych: 

 ul. Izabelińskiej – Gmina partycypowała w 50% poniesionych przez powiat kosztów, 

wydatek w kwocie 2 544 388,82 zł. 

 budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Kosmowska w Borzęcinie Dużym  

– wydatek w kwocie 1 123 688,00 zł. 

 

 
Chodnik przy ulicy Kosmowskiej 
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Zadania te były realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, przy współfinansowaniu przez 

Gminę Stare Babice na podstawie porozumień.  Zadania zostały zrealizowane i rozliczone. 

 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności uczestników ruchu 

drogowego  w roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje w zakresie oświetlenia ulic, 

placów i dróg: 

 "Modernizacja oświetlenia na rynku w Starych Babicach" - zadanie wykonywane było  

w koordynacji z PGE, które przebudowało linię zasilania energetycznego  

z napowietrznej na kablową w ul. Rynek i ulicach przylegających; 

 "Budowa oświetlenia w ul. Klaudyńskiej w Klaudynie"  - oświetlenie na ul. Klaudyńskiej 

w Klaudynie zostało wykonane; 

 "Doposażenie o 1 latarnię ul. Mickiewicza na odcinku między ul.  Kochanowskiego a ul. 

Kraszewskiego" - projekt oświetlenia został opracowany i złożono wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę; 

 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia przy ul. Poprzecznej w miejscowości 

Topolin – projekt oświetlenia został opracowany i uzyskano pozwolenie na budowę;  

 "Dokumentacja techniczna doświetlenia końcówki ul. Wólczyńskiej w Mariewie od 

strony gminy Leszno". Opracowano projekt oświetlenia i złożono wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę; 

 „Projekt oświetlenia ul. Różanej na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 10A” .  

 

Natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. w trakcie realizacji był "Projekt i wykonanie 

rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2 (dwie 

lampy uliczne)". Opracowanie projektu zostało zlecone. W związku z przedłużającą się 

procedurą uzyskania map do celów projektowych, termin złożenia projektu w Starostwie 

został wydłużony do 29 maja 2020 r. – w w/w terminie projekt został złożony.  

 

17.2. TRANSPORT PUBLICZNY 

Na mocy porozumienia międzygminnego, zadania gminy z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego Gmina Stare Babice powierzyła Miastu Stołecznemu Warszawa. Zadanie to jest 

realizowane i nadzorowane przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy.  
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17.2.1. LINIE AUTOBUSOWE 

Zróżnicowanie urbanistyczne terenów oraz duża powierzchnia wymagały stworzenia 

transportu publicznego zapewniającego przemieszczanie się zarówno wewnątrz Gminy, jak  

i połączenie z gminami ościennymi. Warszawa jest dla mieszkańców gminy ważnym  

i chłonnym rynkiem pracy, pełni funkcję ośrodka administracji wojewódzkiej i centralnej oraz 

skupia usługi w zakresie ochrony zdrowia, kultury, oświaty oraz handlu. Natomiast w Ożarowie 

Mazowieckim zlokalizowana jest administracja na szczeblu powiatowym. 

a terenie Gminy funkcjonuje dobrze rozwinięta komunikacja publiczna obsługiwana przez 

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego. 

 

 

W 2019 r. funkcjonowały 4 regularne podmiejskie linie autobusowe (712, 714, 719, 729) oraz  

2 lokalne linie uzupełniające, które zapewniały komunikację pomiędzy ościennymi gminami, 

tj. L-6 i L-7.  

Obsługa mieszkańców w zakresie komunikacji zbiorowej opierała się na komunikacji 

autobusowej, na  następujących trasach: 

 Linia 712   Warszawa - Stare Babice (Rynek)- Kwirynów – Janów – Klaudyn – Warszawa – 

Metro Młociny; 

 linia 714  Warszawa os. Górczewska – Stare Babice – Zielonki – Koczargi Stare/Nowe – 

Lipków – Stare Babice – Warszawa os. Górczewska; 
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 linia 719   Warszawa os. Górczewska – ul. Warszawską (Blizne Jasińskiego – Borzęcin 

Mały) do Leszna; 

 linia 729   Warszawa os. Górczewska – Stare Babice – Koczargi Stare (gimnazjum) – 

Wojcieszyn – Wierzbin – Borzęcin Duży – Mariew – Wólka (gmina Leszno); 

 L6 – lokalna linia uzupełniająca – Warszawa (Stare Bemowo) – Klaudyn – Janów -

Kwirynów – Stare Babice (Rynek) – Zielonki – Lipków – Koczargi Stare/Nowe – Wojcieszyn 

– Wierzbin – Borzęcin Duży/Mały (ul. Kosmowska); 

 L7 – lokalna linia uzupełniająca - została wprowadzona od 2 stycznia 2012 na trasie 

Ożarów Mazowiecki (Starostwo) – Stare Babice (Rynek) – Lipków – Dziekanów Leśny. 

 

 

 

 

17.2.2. BILET METROPOLITALNY 

Od 1 września 2018 roku Gmina Stare Babice wprowadziła ofertę biletu metropolitalnego 

(tzw. Warszawskiej Karty Miejskiej), na podstawie którego dokonuje dopłat do 

długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu 

zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie 

dowozowe typu „L”, a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei 
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Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Oferta biletu metropolitalnego została 

wprowadzona na podstawie Uchwały Nr XLIII/458/18 Rady Gminy Stare Babice  z dnia  

27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami 

lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Stare Babice – Warszawa, Warszawa  

– Gmina Stare Babice oraz na terenie Gminy Stare Babice dla osób zamieszkałych na terenie 

Gminy Stare Babice, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Stare Babice oraz dla dzieci tych osób oraz 

warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.  

Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli 

podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazując 

w zeznaniu podatkowym Gminę Stare Babice  jako miejsce zamieszkania. Nowa karta miejska 

zastępuje dotychczas używaną i umożliwia doładowanie na niej biletu ze zniżką. Mieszkańcy 

mogą korzystać z tańszych, długookresowych imiennych biletów ZTM. Dopłaty obejmują 

bilety normalne oraz ulgowe (30-dniowe i 90-dniowe ważne w Strefie 1 i 2 lub tylko w Strefie 

2).  

Punkt personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej zlokalizowany jest w Kancelarii Urzędu 

Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Zainteresowani mieszkańcy mogą tu wyrobić nową 

spersonalizowaną kartę miejską.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z oferty biletu metropolitalnego korzystało ponad 1860  

mieszkańców. 

 

Na lokalny transport zbiorowy w 2019 r. wydatkowano z budżetu kwotę  ponad 4 mln zł,  

w tym:    

 dotację w wysokości 2 915 583,00 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego  

w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy zgodnie  

z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa oraz gminie Ożarów Mazowiecki na 

współfinansowanie lokalnej linii Koprki-Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego; 

 kwotę 393 400,00 zł wydatkowano na dopłatę do Biletu Metropolitalnego dla 

mieszkańców gminy. 

 w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą „Obsługa komunikacyjna linii 

uzupełniających L-6 i L-7” wydatkowano kwotę 749 251,25 zł. 
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XVIII. GOSPODAROWANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI 

 

Zasobem nieruchomości Gminy Stare Babice zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) gospodaruje Wójt 

Gminy Stare Babice.  

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

65, 284, 471, 782),  

- Uchwałą nr XXI/201/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012 r.  

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego 

zasobu, 

- Zarządzeniem Nr 94/13 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie 

zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Gminy Stare Babice w celu 

realizacji, modernizacji, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz 

z  urządzeniami towarzyszącymi, 

- Zarządzeniem Nr 208/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie zmiany załączników do zarządzenia nr 139/2015 Wójta Gminy Stare Babice  

z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących 

własność Gminy Stare Babice w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji  

i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 

 

18.1. NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI  

W 2019 roku gminny zasób nieruchomości zwiększył się w stosunku do roku 2018 o grunty, 

których łączna powierzchnia wyniosła 10,5973 ha. Nabywanie nieruchomości następowało 

poprzez: 

 zakup, zamianę, 

 komunalizację, 

 w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną),   

 w trybie art. 98 , art. 105 ust. 4 oraz w trybie art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, 

 na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1474, z 2019 r., poz. 1716, z 2020 r., poz. 471). 
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 568, 695) z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania 

wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 1,5404 ha zostało przekształcone w prawo 

własności tych gruntów. Na podstawie Uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Babice  

z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom 

fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności gruntów właściciele 11 przekształconych nieruchomości skorzystali z 40% 

bonifikaty dla jednorazowej opłaty za przekształcenie.  

 

Do gminnego zasobu nieruchomości w 2019 r. nabyto: 

 

Nabycie gruntów aktami notarialnymi przez Gminę Stare Babice w 2019 roku 

miejscowość nr ew. 
cena nabycia brutto 

(zł) przeznaczenie 

I półrocze 2019 r. 

8 działek w różnych miejscowościach  
za cenę łączną 68 948 drogi 

Stare Babice 604/1 

2 000 000 (200 000 w 
2019 i 1 800 000 w 
styczniu 2020) 

cel publiczny działka 
zabudowana 
budynkiem szkoły 

II półrocze 2019 r. 

Zielonki-Wieś 244/2 7760 droga 

Wojcieszyn 292/4 5310 droga 

Blizne Jasińskiego 

267/16, 267/4, 267/15, 
267/19, 267/39, 
267/40 1 321 516 

cel publiczny, teren 
zieleni parkowej ZP, 
staw i drogi dojazdowe 

Wartość nabycia ogółem: 
Kwota wydatkowana w 2019 r. ogółem: 

3 403 534 
1 603 534 

 

 

Z gminnego zasobu nieruchomości w 2019 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym: 

 działkę o pow. 0,0048 ha we wsi Borzęcin Duży, celem poprawy warunków 

nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby fizycznej, za cenę 2400,00 zł netto;  

 działkę o pow. 0,0203 ha we wsi Wojcieszyn, celem poprawy warunków nieruchomości 

przyległej stanowiącej własność osoby fizycznej, za cenę 2400,00 zł netto, 

 działkę o powierzchni 0,1456 ha, położoną we wsi Wojcieszyn celem poprawy warunków 

nieruchomości przyległej stanowiącej własność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, za cenę za cenę 311 000,00 zł netto. 
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18.2. ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU 

 Nieruchomości stanowiące własność Gminy zajmują łącznie (bez gruntów oddanych 

użytkowanie wieczyste) – 263,3454 ha w tym 176,1632 ha dróg, 

 Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym – 14,4862 ha, 

 Nieruchomości stanowiące zasób – 53,9613 ha, 

 Nieruchomości oddane w użytkowanie – nie oddano, 

 Nieruchomości w trwałym zarządzie jednostek komunalnych nieposiadających 

osobowości prawnej (szkoły, przedszkola) – 3,8940 ha, 

 Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem – 3,6004 ha. 

Szczegółowe zestawienie mienia gminnego przedstawia poniższa tabela.  
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Zielonki Parcele 194 925,00 6 851 577,00   192 638 6 807 232,00   1 700 35 540,00   6 953,00   587 8 805,00   30 258,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Klaudyn 271 939,00 3 592 249,00   128 502 2 034 834,00   125 779 1 204 255,00   272 451,61   17 545 350 900,00   200 584,44   0 0,00   113 2 260,00   0 0,00   0 0,00   

Wojcieszyn 15 112,00 1 048 688,00   15 012 1 042 519,00   0 0,00   0,00   100 6 169,00   51 900,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Blizne Jasińskiego 32 738,00 4 321 963,00   32 738 4 321 963,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Mariew 17 402,00 392 599,00   17 402 392 599,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Kwirynów 689,00 19 454,00   0 0,00   0 0,00   0,00   165 1 650,00   1 476,00   0 0,00   524 17 804,00   0 0,00   0 0,00   

Stare Babice 118 360,00 9 801 365,14   73 948 8 482 800,14   6 331 158 300,00   61 537,32   4 315 601 948,00   46 216,80   0 0,00   11 766 177 817,00   22 000 380 500,00   0 0,00   

Babice Nowe 14 722,00 1 838 421,98   2 070 209 313,38   11 052 1 537 908,60   82 018,70   1 600 91 200,00   22 808,64   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Lipków 1 956,00 149 600,00   1 956 149 600,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Borzęcin Duży 54 447,00 3 434 324,41   35 615 3 318 841,41   0 0,00   0,00   1 892 18 920,00   18 562,44   0 0,00   0 0,00   16 940 96 563,00   0 0,00   

Janów 5 800,00 274 000,00   3 000 246 000,00   0 0,00   0,00   2 800 28 000,00   3 600,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Latchorzew 26 810,00 1 040 500,33   19 810 988 000,33   0 0,00   0,00   7 000 52 500,00   600,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

Koczargi Stare 16 922,00 1 289 408,00   16 922 1 289 408,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

RAZEM 771 822,00 34 054 149,86 539 613 29 283 110,26   144 862 2 936 003,60   422 960,63   36 004 1 160 092,00   376 006,32   0 0,00   12 403 197 881,00   38 940 477 063 0 0,00   

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARE BABICE STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 Roku
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INNYCH JEDNOSTEK

GRUNTY W ZARZĄDZIE 

JEDNOSTEK 

KOMUNALNYCH

GRUNTY W 

BEZPOŚREDNIM 

ZARZĄDZIE GMINY

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne - 176,1632 ha i  wartość 82 955 874,45 zł 
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Sprawozdanie obejmuje informacje o sposobie realizacji 130 uchwał Rady Gminy Stare Babice 

podjętych w 2019 r., z czego 123 uchwały przekazano do wykonania Wójtowi Gminy Stare Babice,  

a 7 uchwał przekazano do realizacji Przewodniczącemu Rady Gminy Stare Babice. 

Wszystkie uchwały, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713) przesłano Wojewodzie Mazowieckiemu, 36 uchwał przedłożono Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie. 

Treść uchwał została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice.  

53 uchwały, podlegające publikacji, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej:  
1) orzekło nieważność Uchwały Nr V/36/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowych z budżetu Gminy stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę 
przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje  
o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza do powietrza w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych 
dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 
2018 roku;   

2) orzekło nieważności w części Uchwały Nr X/101/ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu dofinansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu; 

3) orzekło nieważność Uchwały Nr XIII/130/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020; 

4) wskazało nieistotne naruszenie prawa w Uchwale Nr XV/162/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;   

5) orzekło nieważność w części Uchwały Nr XV/163/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) orzekło nieważność Uchwały Nr XV/164/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice; 

Wojewoda Mazowiecki: 
1) stwierdził nieważność Uchwały Nr XV/148/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew;   
2) stwierdził nieważność w części Uchwały Nr XII/117/2019 z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania | przestrzennego części wsi Zielonki-Wieś – 
obszar I.   
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1. Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
17 stycznia 2019 r., pod poz. 917, weszła w życie w dniu 1 lutego 2019 r., została przekazana  
do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) w związku z faktem, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami uchwalone uchwałą Rady Gminy 

Stare Babice nr XXXVI/373/17 z dnia 29 listopada 2017 r. nie pokrywały faktycznych kosztów obsługi 

systemu odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zmieniono stawki za odbiór 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Stare Babice; 

3) uchwała uchylona Uchwałą Nr XV/162/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.  

 

2. Uchwała Nr V/30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
19 lutego 2019 r., pod poz. 2274, weszła w życie w dniu 31 stycznia 2019 r., została przekazana  
do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  

 

3. Uchwała Nr V/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2019-2029: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 31 stycznia 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) uchwała wykonana. 
 

4. Uchwała Nr V/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 31 stycznia 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy, 
2) w dniu 27 lutego 2019 r. zostało zawarte porozumienie nr 1/2019; 
3) uchwała została zrealizowana. 
 

5. Uchwała Nr V/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
19 lutego 2019 r., pod poz. 2275, weszła w życie w dniu 31 stycznia 2019 r., została przekazana  
do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) na podstawie uchwały przyznano bonifikaty od jednorazowych opłat za przekształcenie  
dla 11 z 29 nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego gruntów zostało przekształcone  
w prawo własności; 

3) uchwała zrealizowana. 
 

6. Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania: 
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1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 20 lutego 2019 r., pod poz. 2328, weszła w życie w dniu 7 marca 2019 r. i została przekazana do 
realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwałą ustalono stawkę jednej roboczogodziny za świadczone: 
a) usługi opiekuńcze w wysokości 16 zł brutto, 
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości  25 zł brutto. 

 

7. Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 31 stycznia 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) w 2019 roku w ramach realizacji programu zrealizowano wydatki w kwocie 466 259,34 
3) w zakresie zwalczania narkomanii wykonano wydatki w kwocie 8 898,24 zł, środki związane  

ze zwalczaniem narkomani zaplanowano na realizację zadań typowo związanych z uzależnieniami  
od narkotyków. Zabezpieczona na 2019 r. kwota miała na celu efektywne działanie na rzecz 
przeciwdziałania narkomanii przede wszystkim w przypadku zgłaszania się osób uzależnionych od tego 
typu substancji lub wystąpienia na terenie gminy problemu wymagającego interwencji. Kwota  
ta została wydatkowana na zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia zajęć w zakresie 
uzależnień, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla klas 7-8 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym i Koczargach Starych oraz udział w szkoleniu członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, zakupiono projektor Epson, narkogogle 
oraz narkotesty do badań pod wpływem narkotyków dla kierujących pojazdami; 

4) w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano wydatki bieżące na poziomie 457 361,10 zł, 
kwota 123 866,83 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi, 
kwotę 295 894,27 zł wydatkowano na programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, dokonano 
opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, zakupiono artykuły biurowe oraz dofinansowano udział  
w obozach sportowych z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z gminy Stare Babice, ponadto 
udzielono dotacji: 
a) w kwocie 16 000,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica, na realizację zadania pod nazwą 

„Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym”  
b) w kwocie 15 000,00 zł Fundacji Na Przekór, na realizację zadania pod nazwą „Uniwersytet  

dla dzieci – II edycja” 
c) w kwocie 6 600,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica, na realizację zadania  

„W poszukiwaniu autorytetów we współczesnym świecie”. 
 

8. Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy 
Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do 
powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji 
zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare 
Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 roku: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 19 lutego 2019 r. pod poz. 2276, została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą nr 6.101.2019 z 5 marca 2019 roku 
orzekło nieważność uchwały (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 6220). 

 

9. Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 1 marca 
2019 r. pod poz. 2754, weszła w życie w dniu 15 marca 2019 r., została przekazana do realizacji 
Wójtowi Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
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10. Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 12 marca 2019 r., pod poz. 3296, weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., została przekazana 
do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  

 

11. Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2019-2029: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) uchwała wykonana. 
 

12. Uchwała Nr VI/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 12 marca 2019 r., pod poz. 3297, weszła w życie w dniu 15 marca 2019 r., została przekazana 
do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwałą ustalono dla terenu Gminy Stare Babice maksymalną liczbę zezwoleń, na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (po 25 dla kat. B i C oraz 35 dla kat. A)  
i poza miejscem sprzedaży (po 45 dla wszystkich kategorii) oraz wprowadzono dodatkowe 
ograniczenia zasad usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży w stosunku do placówki oświatowo-wychowawczej, obiektu kultu religijnego  
i publicznego placu zabaw; 

3) do  dnia 31 grudnia 2019r.: 
a) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia): 
- kat. A tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 18 
- kat. B tj. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 12 
- kat. C tj. powyżej 18% zawartości alkoholu - 9 

b) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczony do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (detal): 
- kat. A tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 36  
- kat. B tj. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 36 
- kat. C tj. powyżej 18% zawartości alkoholu – 34. 

4) uchwała obowiązująca. 
 

13. Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
12 marca 2019 r. pod poz. 3298, weszła w życie w dniu 27 marca 2019 r., została przekazana  
do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) określono wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 

odbiorców usług, tj. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania umów 

z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki 

przyłączania do sieci, warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-
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kanalizacyjnych, sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług  

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, 

standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, warunki 

dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

14. Uchwała Nr VI/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Stare Babice: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) po zapoznaniu się przyjęto sprawozdanie Wójta z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare 
Babice;  

3) uchwała zrealizowana.  
 

15. Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia na 2019 rok planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) wyodrębniono w jednostkach oświatowych fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli, zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości: 
a) studia wyższe/podyplomowe – 70 285 zł, 
b) kursy, szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego  

– 62 034zł; 
3) uchwała zmieniona Uchwałą Nr X/94/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.  
4) uchwała zrealizowana.  
 

16. Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) w dniu 19 grudnia 2019 r. w zatwierdzonym budżecie gminy na 2019 r. do realizacji w roku 

budżetowym 2019 uchwalono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
w podziale na Sołectwa w kwocie 1 076 780,95zł; 

3) uchwała obowiązująca.   
 

17. Uchwała Nr VI/45/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/425/2014 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została częściowo zrealizowana w zakresie Obszaru I podjętą Uchwałą Nr XII/117/2019 Rady   

Gminy Stare Babice  z dnia 26 września 2019 r.; 

3) w zakresie Obszaru II Wójt Gminy nie uzyskał zgody Marszałka Województwa na przeznaczenie   

terenu na cele nieleśne. Wójt Gminy złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   

w Warszawie na Decyzję Marszałka. SKO w Warszawie podtrzymało Decyzję Marszałka i Wójt Gminy   

złożył Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę Decyzję SKO.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał Wyrok oddalający Skargę Wójta Gminy. Wójt  

Gminy nie złożył wniosku kasacyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku  



Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Stare Babice podjętych w 2019 roku 

 

 

 

 

Strona 7 z 31 

 

z   powyższym pomimo, iż nadal uchwała w tym zakresie jest obowiązująca to nie jest możliwe  

jej   zakończenie i uchwalenie planu miejscowego z wyznaczonymi terenami budowlanymi.  

 

18. Uchwała Nr VI/46/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r.: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;    
2) Rada Gminy odrzuciła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXVIII/284/17 Rady Gminy 

stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice.  

 

19. Uchwała Nr VI/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., została przekazana do realizacji Przewodniczącemu 
Rady Gminy;   

2) Rada Gminy przyjęła rezygnację radnej Doroty Zwolińskiej z członkostwa w Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych, Kultury i Kultury fizycznej; 

3) uchwała wykonana. 
 

20. Uchwała Nr VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skargi na działalność Wójta: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 lutego 2019 r., została przekazana do realizacji Przewodniczącemu 
Rady Gminy;   

2) Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Stare Babice – na inwestycję budowy drogi 
przy ul. Jakubowicza w Lipkowie i Sportowej w Zielonkach”,  

3) Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną; 
4) uchwała wykonana. 
 

21. Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 4718, weszła w życie w dniu 28 marca  2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  

 

22. Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2019 – 2029: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 marca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) uchwała wykonana. 
 

23. Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
"Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w latach 2017 - 2020": 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 marca 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) uchwała obowiązująca. 
 

24. Uchwała Nr VII/52/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare 
Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 4719, weszła w życie w dniu 24 kwietnia 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
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2) w związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków dokonano zmiany struktury organizacyjnej 
Straży Gminnej; 

3) uchwała obowiązująca.  
 

25. Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na 
rok 2019: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 4720, weszła w życie w dniu 24 kwietnia 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VIII/68/2019 w dniu 9 maja 2019 r.;   
3) zgodnie z zapisami art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy corocznie, w terminie do dnia 31 marca określa w drodze 
uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

4) uchwała zrealizowana. 
 

26. Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego 
niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkoła i zespole szkolno-
przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 4721, weszła w życie w dniu 24 kwietnia 2019 r.,  
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwałą doprecyzowano warunki przyznawania dodatku motywacyjnego oraz zwiększono środki 
finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków: motywacyjnego, dodatków funkcyjnych  
dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oraz kierowników świetlicy a także dodatków z tytułu 
powierzenia wychowawstwa, sprawowania funkcji opiekuna stażu i funkcji doradcy metodycznego. 
Uchwała wprowadziła również możliwość zwiększania przez organ prowadzący środków  
na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego, ustalonego w przepisach prawa w tym zakresie w ramach posiadanych środków 
budżetowych oraz upoważnia dyrektorów szkół w indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu zgody 
organu prowadzącego oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznania 
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej do 10% od ustalonej w 
przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie lub podwyższonej przez organ prowadzący;  

3) uchwała obowiązująca.  

 
27. Uchwała Nr VII/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałych 

Komisji Rady Gminy: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 marca 2019 r., została przekazana do realizacji Przewodniczącemu 
Rady Gminy;   

2) Rada Gminy uzupełniła skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisję 
Ochrony środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa o radną Jadwigę Wasiak;  

3) uchwała wykonana. 
 

28. Uchwała Nr VIII/56/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2020 r.,  
pod poz. 4825, weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  
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29. Uchwała Nr VIII/57/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności straży 
gminnej: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) po zapoznaniu się, przyjęto Sprawozdanie z działalności straży gminnej za 2018 rok;  
3) uchwała zrealizowana.  
 

30. Uchwała Nr VIII/58/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą 
Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) w dniu 13 maja 2019 r. zostało zawarte Porozumienie Nr 2/2019; 
3) uchwała została zrealizowana. 
 

31. Uchwała Nr VIII/59/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2018 rok i sprawozdania za 2018 rok  
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) po zapoznaniu się, przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Starych Babicach za 2018 rok i sprawozdanie za 2018 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny; 

3) uchwała zrealizowana. 
 

32. Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Stare Babice: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała została przekazana do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i stanowiła podstawę  

do planowania budżetu na 2020 rok;  

3) uchwała zrealizowana. 

33. Uchwała Nr VIII/61/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2018  
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłoszono 6 konkursów, tj.: 
a) 2 otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie Gminy Stare Babice – zawarto 3 umowy na kwotę 90 000 zł 
(wykonanie – 90 002,54 zł), 

b) 2 otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań 
kulturalnych na terenie Gminy stare Babice – zawarto 19 umów na kwotę 415 700 zł (wykonanie 
408 063,83 zł), 

c) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 
zawarto 3 umowy na kwotę 37 000 zł (wykonanie 37 000 zł), 

d) otwarty konkurs na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu – zawarto 5 umów  
na kwotę 38 000 zł (wykonanie 38 000 zł); 

3) uchwała zrealizowana. 
 

34. Uchwała Nr VIII/62/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) nie zostały wykonane żadne działania procedury planistycznej; 
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3) uchwała obowiązująca ale możliwa jest rezygnacja z jej realizacji.  

 

35. Uchwała Nr VIII/63/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice": 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została uchylona Uchwałą Nr X/95/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r; 

3) uchwała nie obowiązuje.  

 

36. Uchwała Nr VIII/64/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) wprowadzono nowe taryfy dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków; 
3) uchwała zrealizowana.  
 

37. Uchwała Nr VIII/65/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej jako działka 
ew. nr 844/37, położonej we wsi Klaudyn: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Wójt Gminy Stare Babice, działający w imieniu Gminy Stare Babice zawał z Panem Andrzejem 

Wójcikowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa P.H.U. Norma umowę najmu 

nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr ew. 844/37, o powierzchni 0,6000 ha, we wsi 

Klaudyn, na okres 5 lat t.j. od 3 października 2019 r. do 2 października 2024 r. Miesięczny czynsz 

najmu ustalono na kwotę 5200 zł netto; 

3) uchwała zrealizowana.  

 

38. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej jako działka 
ew. nr 844/36, położonej we wsi Klaudyn: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Wójt Gminy Stare Babice, działający w imieniu Gminy Stare Babice zawarł z Panem Wojciechem 

Przemysławem Tupajką, prowadzącym działalność pod nazwą ABC-CARS Sp. z o.o. umowę najmu 

nieruchomości gminnej oznaczonej działkę nr ew. 844/37, o powierzchni 0,7545 ha, wsi Klaudyn  

na okres 10 lat t.j. od dnia 1 listopada 2019 r.  do 31 października 2029 r.  Miesięczny czynsz najmu 

ustalono na kwotę 6 500 zł netto; 

3) uchwała zrealizowana.  

 

39. Uchwała Nr VIII/67/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Stare 
Babice: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Rada Gminy Stare Babice wyraziła zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości nr ew. 604/1  

o pow. 0, 6632 ha wraz z budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 483,8 m.kw. na cel publiczny - 

usługi oświatowe. W dniu 17 stycznia 2020r., Gmina nabyła aktem notarialnym w/w nieruchomość 

wraz z budynkiem użytkowym, wartość transakcji 2 000 000,00 zł; 

3) uchwała zrealizowana.  

 

40. Uchwała Nr VIII/68/2019 z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Stare Babice na rok 2019: 
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1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6662; weszła w życie w dniu 8 czerwca  2019r., została przekazana do realizacji 
Wójtowi Gminy; 

2) Rada Gminy Stare Babice na sesji w dniu 28 marca 2019 roku podjęła Uchwałę Nr VII/53/2019  
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2019. Wydział Nadzoru Prawnego 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniósł uwagi do brzmienia § 8 punkt  
2 oraz punkt 3. W pierwotnym brzmieniu brak było w wymienionych punktach nazw podmiotów 
wykonujących usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz nazwy schroniska,  
w którym gmina zapewnia schronienie odłowionym zwierzętom; 

3) uchwała zrealizowana.  
 

41. Uchwała Nr VIII/69/2019 z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie scalenia i podziału 
nieruchomości położonych w Blizne Jasińskiego. 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) zmiana polegała na uwzględnieniu wniosku uczestnika postępowania scaleniowego, w zakresie 

zapewnienia dla jego nieruchomości dostępu do drogi gminnej, zmieniono w części załączniki: rejestr 

nieruchomości i mapę z projektem scalenia i podziału; 

3) uchwała zrealizowana.  

 

42. Uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6663; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
 

43. Uchwała Nr VIII/71/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  
z opłat, jak również trybu ich pobierania: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6664; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
 

44. Uchwała Nr VIII/72/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6665; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
 

45. Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6666; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
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46. Uchwała Nr VIII/74/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6667; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
 

47. Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6668; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
 

48. Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań 
mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych 
węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6669; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
 

49. Uchwała Nr VIII/77/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy 
Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 
2019 r. pod poz. 6670; weszła w życie w dniu 24 maja 2019r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) uchwała obowiązująca. 
 

50. Uchwała Nr VIII/78/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Przewodniczącemu 
Rady Gminy;   

2) Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Starych Babicach, dotyczącą naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń 
rodzinnych i alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;  

3) Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną; 
4) uchwała wykonana. 
 

51. Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Przewodniczącemu 
Rady Gminy;   
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2) Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice, 
dotyczącą braku odpowiedzi na pismo (notatkę służbową) z dnia 27 października 2017 r., która została 
skierowana do p.o. Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice Leszka Grabowskiego i dotyczyła 
nieprawidłowości i niedopełnienia obowiązków służbowych przez strażnika;  

3) Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną; 
4) uchwała wykonana. 
 

52. Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 9 maja 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Rada Gminy przekazała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Uchwałę 

Nr XXVIII/284/17 Rady gminy Stare Babice z dnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare 
Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, 
Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego wraz z odpowiedzią na skargę. 

 
53. Uchwała Nr IX/81/2019 z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 7 czerwca 2019 r. pod poz. 7220,  weszła w życie w dniu 21 czerwca 2019r., została przekazana 
do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) Rada gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice, uchwała 
dostosowała prawo miejscowe do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 19 ze zm.),zgodnie z którym selektywnie zbiera się:  
a) papier, 
b) szkło, 
c) metale,  
d) tworzywa sztuczne,  
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;  

3) uchwała obowiązująca. 
 

54. Uchwała Nr IX/82/2019 z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 7 czerwca 2019 r. pod poz. 7221,  weszła w życie w dniu 21 czerwca 2019r., została przekazana 
do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) niniejsza uchwała dostosowała prawo miejscowe do Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów(Dz.U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.), ponadto wprowadzono regulamin funkcjonowania  
i przyjmowania odpadów w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) 
w Starych Babicach; 

3) uchwała obowiązująca. 
 

55. Uchwała Nr X/83/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 
za rok 2018: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Przewodniczącemu 
Rady Gminy; 
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2) po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Stare Babice za rok 2018 Rada Gminy udziela Wójtowi Gminy 
Stare Babice wotum zaufania za rok 2018; 

3) uchwała zrealizowana.   
 

56. Uchwała Nr X/84/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) uchwała zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2017 rok; 
3) uchwała zrealizowana.   
 

57. Uchwała Nr X/85/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Przewodniczącemu 
Rady Gminy; 

2) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu  za 2018 r., sprawozdań finansowych  
za 2018 r., opinią RIO w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy Stare Babice, stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej  udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; 

3) uchwała zrealizowana.     

 
58. Uchwała Nr X/86/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
2) Rada Gminy odwołała z dniem 30 czerwca 2019 r. Panią Irenę Sotomską ze stanowiska Skarbnika 

Gminy;   
3) uchwała  zrealizowana.  
 

59. Uchwała Nr X/87/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
2) Rada Gminy powołała z dniem 1 lipca 2019 r. Panią Mariolę Sarzyńską  na stanowisko Skarbnika 

Gminy;   
3) uchwała  zrealizowana.  
 

60. Uchwała Nr X/88/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
2) po zapoznaniu się przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 

2018;  
3) uchwała  zrealizowana.  
 

61. Uchwała Nr X/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 
2019 r., pod poz. 8480, weszła w życie w dniu 24 lipca 2019 r. i została przekazana do realizacji 
Wójtowi Gminy; 

2) uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasady 
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych  oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty; 

3) w 2019 r. nie wpłyną żaden projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  
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62. Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającej  
w systemie "Parkuj i Jedź", położonego u zbiegu ul. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza w Starych Babicach: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 
2019 r., pod poz. 8481, weszła w życie w dniu 24 lipca 2019 r. i została przekazana do realizacji 
Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XII/122/2019 z dnia 26 września 2019 r.;  
3) zlecono nadruk Regulaminu parkingu działającego w systemie „PARKUJ I JEDŹ” (treść regulaminu  

w Załączniku do Uchwały nr X/90/2019) na tablicy. Tablica została zamontowana na parkingu; 
4) uchwała została zrealizowana. 
 

63. Uchwała Nr X/91/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 
2019 r., pod poz. 8482, weszła w życie w dniu 24 lipca 2019 r. i została przekazana do realizacji 
Wójtowi Gminy; 

2) ustalała stawkę jednej roboczogodziny za świadczone: 
a) usługi opiekuńcze w wysokości 20 zł brutto, 
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości  25 zł brutto; 

3) uchwała obowiązująca. 
 

64. Uchwała Nr X/92/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji "Programu 
bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 
65 roku życia" 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
2) uchwała obowiązująca. 
 

65. Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 lipca 
2019 r., pod poz. 8586, weszła w życie w dniu 25 lipca 2019 r. i została przekazana do realizacji 
Wójtowi Gminy; 

2) uchwała ustala plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Stare Babice na okres od 1 września 2019 r. Zgodnie z art. 39a ust 5 i ust. 5a ustawy  
z dnia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych,  
z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. W uchwale wskazuje się adresy 
siedzib szkół, o których mowa w ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizacja niniejszej uchwały polega na stosowaniu 
przez szkoły tzw. rejonizacji. Począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej, uczniowie zamieszkali 
na terenie Gminy Stare Babice mają zapewnione miejsce w szkole przypisanej do adresu 
zamieszkania; 

3) uchwała obowiązująca. 

 

66. Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2019 r. 
planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 



Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Stare Babice podjętych w 2019 roku 

 

 

 

 

Strona 16 z 31 

 

2) wyodrębniono w jednostkach oświatowych fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli, zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości: 

a) studia wyższe/podyplomowe – 70 285 zł, 
b) kursy, szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego – 

62 034zł; 
3) uchwała zrealizowana.  
 

67. Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice": 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała obowiązująca.  

 

68. Uchwała Nr X/96/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Rada Gminy powołała zespół do spraw wyboru ławników, zadaniem zespołu była ocena zgłoszonych 

kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy swojej opinii o zgłoszonych 
kandydatach,  w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie; 

3) Zespół uległ rozwiązaniu w dniu 26 września 2019 r., po dokonaniu przez Radę Gminy wyboru 
ławników.  

 
69. Uchwała Nr X/97/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 

Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 lipca 
2019 r., pod poz. 8587, weszła w życie w dniu 27 czerwca  2019 r., została przekazana do realizacji 
Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  
 

70. Uchwała Nr X/98/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2019 – 2029: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 31 stycznia 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) uchwała wykonana. 
 

71. Uchwała Nr X/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr ew. 844/11 położonej we wsi Klaudyn: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Wójt Gminy Stare Babice, działający w imieniu Gminy Stare Babice zawarł z Panią Agnieszką Kuzią, 

prowadzącą działalność pod nazwą P.H.U. AKA umowę najmu nieruchomości gminnej, stanowiącej 
działkę nr ew. 844/11, o pow. 0,4000 ha, we wsi Klaudyn, na okres 5 lat t.j. od 24 października 2019 r. 
do 23 października 2024 r. Miesięczny czynsz najmu ustalono na kwotę 2700 zł netto; 

3) uchwała zrealizowana.  
 

72. Uchwała Nr X/100/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 
2019 r., pod. poz. 8483, weszła w życie 24 lipca 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) przyjęto Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Stare Babice na podstawie art. 7 ust.  
1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
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poz. 506) w związku z Uchwałą nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 
2017 r. zmieniającej uchwałę Nr 164/13z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Programu Ochrony 
Powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu 
zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu; 

3) uchwała obowiązująca.  
 

73. Uchwała Nr X/101/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 lipca 
2019 r., pod. poz. 8588, weszła w życie 25 lipca 2019 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) w ramach wykonania uchwały:  
a) w 2019 r. ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu – 

zawarto 6 umów na kwotę 158 226 zł (wykonanie 155 105,01 zł), 
b) w 2020 r. ogłoszono konkurs na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu – zawarto 

11 umów na kwotę 440 000 zł (zadania do realizacji w 2020 r.); 
3) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 16.243.2019 stwierdziło nieważność § 5 ust.  

2 i § 9 Uchwały; 
4) uchwała w realizacji – w każdym roku ogłaszane są konkursy na realizację zadań służących sprzyjaniu 

rozwojowi sportu do wysokości środków posiadanych w budżecie. 
 

74. Uchwała Nr X/102/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) Gmina w ramach realizacji obowiązku zapewnienia możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego utworzyła miejsca dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w czterech placówkach 
publicznych, w tym nowoutworzony Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Koczargach 
Starych dla 25 dzieci oraz pięciu placówkach prywatnych dzięki podpisanej umowie na realizację 
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.  Wszystkim dzieciom biorącym udział w 
rekrutacji zapewniono miejsce i możliwość edukacji przedszkolnej. Intencją Wójta jest wybudowanie 
nowego przedszkola na terenie Gminy Stare Babice. Rozważane są również inne lokalizacje terenu pod 
tę inwestycję, w związku z tym Wójt zwrócił się z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Warszawie o pozyskanie działek nr ew. 802/35 o pow. 1,71 ha i 802/67 o pow. 3,8055 ha 
we wsi Borzęcin Duży. 

 

75. Uchwała Nr X/103/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Województwu Mazowieckiemu: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej)  

w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wieruchowskiej (od km 9+817  
do 9+900) w miejscowości Babice Nowe i złożono w Urzędzie Wojewódzkim zgłoszenie o zamiarze 
rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Rozpoczęta procedura administracyjna 
nie została zakończona w 2019 roku. Zgodnie z kosztami rzeczywistymi Gmina Stare Babice 
przeznaczyła na realizację zadania środki w wysokości 19 372,50 zł; 

3) uchwała została zrealizowana. 
 

76. Uchwała Nr XI/104/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
9 sierpnia 2019 r., pod poz. 9722, weszła w życie w dniu 31 lipca 2019 r., została przekazana do 
realizacji Wójtowi Gminy;  
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2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  
 

77. Uchwała Nr XI/105/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sieniewicza w Starych Babicach: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 31 lipca 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach zostanie 

przekształcona w ten sposób, że utworzona zostanie druga lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: budynek przy ul. Granicznej 35, 05-082 Stare Babice. 
Uchwała stanowi akt  rozpoczynający  proces  przekształcania Szkoły Podstawowej  im.  Henryka  
Sienkiewicza  w  Starych  Babicach poprzez  dodanie  lokalizacji prowadzenia zajęć w budynku przy  
ul. Granicznej 35 w Starych Babicach i jest konsekwencją aktualnej sytuacji organizacyjnej i społecznej 
wynikającej z liczby uczniów oraz zasobów lokalowych. Zwiększona liczba uczniów może powodować 
realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oparciu o tzw. dwuzmianowość. Realizacja 
niniejszej uchwały polegała na wystąpieniu Wójta Gminy Stare Babice do Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w Warszawie z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii. Na chwilę obecną,  
po skompletowaniu dokumentów niezbędnych do przekształcenia szkoły, trwa oczekiwanie  
na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

3) uchwała obowiązująca. 
 

78. Uchwała Nr XII/106/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Stare Babice i nadania jej statutu: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 21 października 2019 r., pod poz. 12079, weszła w życie w dniu 5 października 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) wybory do Młodzieżowej Rady Gminy na I kadencję na lata 2019-2021 obyły się 3 grudnia 2019 r., 
wybory zostały przeprowadzone przez Komisje Wyborcze powołane przez Dyrektorów Szkół i przez 
Wójta Gminy, w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na 5 miejsc zgłosiło się 5 kandydatów,  
w Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli na 4 miejsca zgłosiło się 4 kandydatów, w Szkole 
Podstawowej w Koczargach Starych na 2 miejsca zgłosiło się 2 kandydatów, w Szkole Podstawowej  
w Borzęcinie Dużym  na 2 miejsca zgłosiło się 9 kandydatów, w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
EduLab na 1 miejsce zgłosiło się 2 kandydatów, w Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej Szkole Podstawowej 
BigBen na 1 miejsce zgłosiło się 2 kandydatów, na 3 miejsca dla uczniów szkół podstawowych zgłosiła 
się 1 kandydatka; 

3) wybrano 16 radnych Młodzieżowej Rady Gminy; 
4) odbyły się dwie sesje Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice; 
5) uchwała obowiązująca.  
 

79. Uchwała Nr XII/107/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Stare Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 21 października 2019 r., pod poz. 12078, weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  
 

80. Uchwała Nr XII/108/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019 – 2029: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) uchwała wykonana. 
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81. Uchwała Nr XII/109/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) przeprowadzono emisję obligacji, pozyskane środki, w wysokości 6 000 000 zł. przeznaczone zostały  

na finansowanie zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie Gminy Stare Babice w 2019 r.. 
 

82. Uchwała Nr XII/110/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Gimnazjum w Koczargach Starych: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Rada Gminy stwierdziła zakończenie działalności dotychczasowego I Gminnego Gimnazjum  

w Koczargach Starych w związku z jego przekształceniem w ośmioletnią szkołę podstawową na mocy 
Uchwały Nr XXVIII/273/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

3) uchwała zrealizowana. 

 

83. Uchwała Nr XII/111/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 21 października 2019 r., pod poz. 12080, weszła w życie 5 listopada 2019 r. z mocą obowiązującą 
od 1 września 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) uchwała obowiązująca. 
 

84. Uchwała Nr XII/112/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
regulaminu parkingu działającego w systemie "Parkuj i Jedź", położonego u zbiegu ul. Piłsudskiego  
i ul. Sienkiewicza w Starych Babicach: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 4 listopada 2019 r., pod poz. 12363, weszła w życie w dniu 19 listopada 2019 r. i została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) zlecono nadruk Regulaminu parkingu działającego w systemie „PARKUJ I JEDŹ” (treść regulaminu  
w Załączniku do Uchwały nr X/90/2019) na tablicy. Tablica została zamontowana na parkingu; 

3) uchwała została zrealizowana. 
 

85. Uchwała Nr XII/113/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej we wsi Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 21 października 2019 r. pod poz. 12081, weszła w życie w dniu 5 listopada 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) przyjęta została nazwa Romantyczna, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona została  
do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego Urzędu Statystycznego  
w Warszawie; 

3) uchwała zrealizowana.  
 

86. Uchwała Nr XII/114/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w miejscowości Wojcieszyn stanowiącej własność gminy na rzecz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) w dniu 12 grudnia 2019 r. Gmina Stare Babice sprzedała na rzecz ARIMR z siedzibą w Warszawie 

działkę nr 225/2, powierzchni 0,1456 ha, położoną we wsi Wojcieszyn za kwotę 382 530 ,00 zł brutto, 
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zbycie nastąpiło w celu przyłączenia działki do nieruchomości sąsiedniej, której właścicielem  
jest ARIMR; 

3) uchwała zrealizowana.  
 

87. Uchwała Nr XII/115/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej  
we wsi Blizne Jasińskiego: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) w dniu 10 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Stare Babice, działający w imieniu Gminy Stare Babice nabył 

nieruchomość uregulowaną w księdze wieczystej nr KW WA1P/00055626/1, stanowiącą działki 
ewidencyjne nr 267/16 o pow. 1,0938 ha, nr  267/4 o pow. 0,0191 ha, 267/15, o pow. 0,0149 ha,  
nr 267/19 o pow. 0,1012 ha, 267/39 o pow. 0,0368 ha oraz 267/40 o pow. 0,0864 ha, położone we wsi 
Blizne Jasińskiego za łączną kwotę 1 321 516,00 zł, z docelowym wykorzystaniem na cel publiczny – 
budowę odwodnienia; 

3) uchwała zrealizowana.  
 

88. Uchwała Nr XII/116/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia  
do scalenia nieruchomości położonych w obrębie Borzęcin Duży - kompleks nr 2: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) zmiana uchwały dotyczyła: 

a) wyłączenia ze scalenia części działki nr ew. 466/19, wyłączenie następuje ze względu  
na zapewnienie dojazdu dla działek ew. nr 466/5 oraz nr 466/15,  

b) uległy zmianie numery działek ewidencyjnych w związku z wydzieleniem poszerzenia ulicy 
Kosmowskiej decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 51/2019 z dnia 07.02.2019 r. 
zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, z uwagi na powyższe oraz opracowanie geodezyjne 
projektu scalenia i podziału nieruchomości, uległy zmianie granice obszaru scalenia, 

c) w zaistniałych okolicznościach zmieniona została mapa z ewidencji gruntów z naniesionymi 
nowymi granicami scalenia oraz lista uczestników scalenia. 
 

89. Uchwała Nr XII/117/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Zielonki Wieś - obszar I: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

w dniu 4 listopada 2019 r. pod poz. 12364, weszła w życie w dniu 29 listopada 2019 r.; 

2) Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność § 4 pkt. 9 oraz części graficznej;   

3) uchwała obowiązująca. 

 

90. Uchwała Nr XII/118/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została uchylona Uchwałą Nr XIV/134/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 

2019 r; 

3) uchwała nie obowiązuje.  

 

91. Uchwała Nr XII/119/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice": 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została uchylona Uchwałą Nr XIV/135/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 

2019 r.; 

3) uchwała nie obowiązuje.  
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92. Uchwała Nr XII/120/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał  
Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018r.:  

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została uchylona Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 

2019 r.; 

3) uchwała nie obowiązuje.  

 

93. Uchwała Nr XII/121/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 26 września 2019 r., została przekazana do realizacji 
Przewodniczącemu Rady Gminy; 

2) Rada Gminy dokonała wyboru 4 ławników , 1 do Sądu Okręgowe w Warszawie, 1 do Sądu Rejonowego 
w Pruszkowie, 2 do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydziału Pracy  
i Ubezpieczeń Społecznych; 

3) uchwała zrealizowana.  
 
 

94. Uchwała Nr XIII/122/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Stare Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 12 listopada 2019 r., pod poz. 12844, weszła w życie w dniu 30 października 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r.  
 

95. Uchwała Nr XIII/123/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy;   

2) uchwała wykonana. 
 

96. Uchwała Nr XIII/124/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare 
Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłoszono 5 konkursów, tj.: 
a) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie Gminy Stare Babice – środki 110 000 zł, 
b) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych 

na terenie Gminy stare Babice – środki 240 000 zł, 
c) otwarty konkurs na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu – środki 62 000 zł, 
d) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 

środki 43 000 zł, 
e) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu edukacji społecznej i wychowania – środki 50 000 zł, 

3) uchwała w realizacji – w ramach realizacji uchwały ogłoszono ww. konkursy, po podpisaniu umów 
zadania będą realizowane w 2020 r. 
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97. Uchwała Nr XIII/125/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany statutów jednostek 
pomocniczych gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 7 maja 2020 r. pod poz. 5245, weszła w życie w dniu 1 stycznia 2020 r., została przekazana do 
realizacji Wójtowi Gminy;  

2) dokonano zmiany sołectw, przyjętych Uchwałą Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia  
17 marca 2005 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Stare Babice (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 111, poz. 3194), Uchwałą Nr XXVIII/218/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 kwietnia 
2005 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 145, poz. 4525), Uchwałą Nr XXXIII/264/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2005 r.  
w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 270, poz. 
8975), poprzez wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat;  

3) Uchwała obowiązująca.  
 

98. Uchwała Nr XIII/126/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów  
do samorządu mieszkańców wsi: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) Rada Gminy zarządziła przeprowadzenie wyborów do samorządu mieszkańców wsi na kadencję 2020-
2024 we wszystkich sołectwach w terminie do 30 grudnia 2019 r. W terminie od 15 listopada  
do 15 grudnia odbyły się 23 zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach, na których dokonano wyboru 
sołtysów i rad sołeckich. Dwa zebrania odbyły się w pierwszym terminie (w Koczargach Nowych-Bugaj, 
w Zalesiu) a pozostałe z uwagi na brak odpowiedniej frekwencji odbyły się w drugich terminach.  
Po raz pierwszy w tych wyborach wykorzystane zostały spisy wyborców uprawnionych do głosowania. 
Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne protesty dotyczące wyborów, zebrania przebiegały bez 
zakłóceń. Na  uprawnionych 14 502 mieszkańców wszystkich miejscowości gminy w zebraniach  
i wyborach sołtysów oraz rad sołeckich wzięło udział 1337  osób, co stanowi  9,22 % frekwencję. 
Najwyższą frekwencję odnotowano w następujących sołectwach: Koczargi Nowe-Bugaj – 39,05%, 
Zalesie – 32,90%, Zielonki-Parcela – 18,94%, Wierzbin –  16,47%, Lubiczów – 16,18%. Natomiast 
najwięcej osób uczestniczyło w zebraniach w: w Klaudynie – 205; w Zielonkach-Parceli 125; w Starych 
Babicach – 123; w Latchorzewie 111. W wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano wyboru  
23 sołtysów i 70 członków Rad Sołeckich.  W 15 sołectwach Sołtysami po raz kolejny wybrano osoby, 
które dotychczas pełniły tę funkcję, natomiast w pozostałych 8 nastąpiły zmiany. Dziesięcioro sołtysów 
pełni jednocześnie funkcję Radnych Gminy Stare Babice;  

3) uchwała zrealizowana.  
 

99. Uchwała Nr XIII/127/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez 
sołtysa wniosku Sołectwa Stare Babice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 
2020: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) Rada Gminy przyjęła podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Stare Babice w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na następujące przedsięwzięcia:  
1) „Utwardzenie części ulicy Okrężnej od nr 11 do 29 nakładką asfaltową – etap I”;   
2) „Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – etap I”.   

 

100. Uchwała Nr XIII/128/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez 
sołtysa wniosku Sołectwa Topolin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 
2020: 
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1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) Rada Gminy przyjęła podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Topolin w sprawie 

rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na zadanie „Zakup  i montaż 

sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego”; 

101. Uchwała Nr XIII/129/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez 
sołtysa wniosku Sołectwa Zielonki - Parcela dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 
na rok 2020: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) Rada Gminy przyjęła podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Zielonki-Parcela w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na następujące przedsięwzięcia: 

a) „Projekt i wykonanie ręcznej pompy wodnej „Abisynka” na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela”; 
b) „Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy – pulsujący „ZWOLNIJ” 

wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-
Parcela”.  

 

102. Uchwała Nr XIII/130/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez 
sołtysa wniosku Sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj dotyczącego przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego na rok 2020: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) Rada Gminy przyjęła podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na zadanie: „Sfinansowanie zakupu 
książek dla dzieci – drugi zestaw dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych”; 

3) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Uchwałą Nr 25.335.2019 z dnia 26 listopada 

2019 r. orzekło o nieważności uchwały.   

 

103. Uchwała Nr XIII/131/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania 
wójta, złożonego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przez radnych: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 30 października 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi 
Gminy; 

2) zabezpieczono środki w budżecie Gminy na rok 2019 w wysokości 40 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie 
dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli”. Zgodnie z kosztami 
rzeczywistymi Gmina Stare Babice przeznaczyła na realizację zadania środki w wysokości 29 999,70 zł. 
W ramach realizacji zadania wykonano koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-
Parceli o nowy budynek o powierzchni ok. 5000 m2 przewidziany dla 500 uczniów wraz z łącznikami do 
budynku istniejącego. Opracowana koncepcja będzie podstawą wykonania w 2020 r. projektu 
budowlanego. Intencją Wójta jest wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli, jak 
również pozyskanie gruntów pod cel publiczny – budowę nowej szkoły we wschodniej części Gminy.  

  

104. Uchwała Nr XIV/132/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łosiowe Błota": 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 

1614 z późn. zm.) dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza 
się i realizuje plany ochrony. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody wymaga zaopiniowania 
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przez właściwe miejscowo rady gmin. Pismem z dnia 10 października 2019 roku Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie skierował do Wójta Gminy Stare Babice wniosek z prośbą  
o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota” 
zlokalizowanego na terenie gminy. Projekt planu zaopiniowano pozytywnie. 

 

105. Uchwała Nr XIV/133/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej we 
wsi Blizne Jasińskiego: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) zmiana uchwały dotyczyła sprostowania numeru księgi wieczystej nabywanych nieruchomościach  

na podstawie Uchwały nr XII/115/2019 Rady Gminy Stare Babice  z dnia 26 września 2019 r. 
 

106. Uchwała Nr XIV/134/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) uchwała obowiązująca realizowana w obszarach, które nie będą wymagały zmiany Studium.  
 

107. Uchwała Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice" 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) przygotowywana jest umowa do podpisania z wykonawcą - Projektantem studium;   
3) uchwała obowiązująca.  
 

108. Uchwała Nr XIV/136/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał  
Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) zaawansowana procedura - projekty planów przygotowane są do przeprowadzenia ich uzgodnień  

i opiniowania; 

3) uchwała obowiązująca i jest realizowana.  

 

109. Uchwała Nr XIV/137/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym  
we wsi Blizne Jasińskiego: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 9 grudnia 2019 r. pod poz. 14603, weszła w życie w dniu 24 grudnia 2019 r., została przekazana 
do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) przyjęte zostały następujące nazwy: Juliana Tuwima, Leopolda Staffa i Stanisława Grzesiuka, 
informacja o nowych nazwach dróg wprowadzona została do systemu informacyjnego gminy Stare 
Babice oraz przesłana do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie; 

3) uchwała zrealizowana.  
 

110. Uchwała Nr XIV/138/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym  
we wsi Borzęcin Duży: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
9 grudnia 2019 r. pod poz. 14604, weszła w życie w dniu 24 grudnia 2019 r., została przekazana do 
realizacji Wójtowi Gminy; 

2) przyjęte zostały następujące nazwy: Chabrowa i Dereniowa, informacja o nowych nazwach dróg 
wprowadzona została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego 
Urzędu Statystycznego w Warszawie; 

3) uchwała zrealizowana.  
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111. Uchwała Nr XIV/139/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym oraz w schroniskach dla osób bezdomnych albo schroniskach 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

1) uchwała została uchylona Uchwałą Nr XV/165/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. 
 

112. Uchwała Nr XIV/140/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 9 grudnia 2019 r. pod poz. 14605, została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała obowiązuje od roku podatkowego 2020;  
3) uchwała określa stawki podatku od gruntów, budynków lub ich części oraz budowli oraz wprowadza 

zwolnienia z podatku; 
4) uchwała obowiązująca.    
 

113. Uchwała Nr XIV/141/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 9 grudnia 2019 r. pod poz. 14606, została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2020 r.; 
3) obniżono na rok 2019 średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS   

z dnia 18 października 2018 r. z kwoty 58,46zł za 1 kwintal do kwoty 42,00zł za 1 kwintal przyjmowaną 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 r.; 

4) uchwała obowiązująca.   
 

114. Uchwała Nr XIV/142/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Współfinansowanie ul. Izabelińskiej): 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) zabezpieczono środki w budżecie Gminy na rok 2019 w wysokości 2 600 000 zł na dotację celową  

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego  
p.n. „Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego  
w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1100 mb gm. Stare Babice”. Powiat Warszawski Zachodni zrealizował 
zadanie inwestycyjne. Zgodnie z rzeczywistymi kosztami inwestycji, Gmina Stare Babice udzieliła 
pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 2 544 388,82 zł;  

3) uchwała zrealizowana. 
 

115. Uchwała Nr XIV/143/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej 
ul. Kosmowska w Borzęcinie Dużym): 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) zabezpieczono środki w budżecie Gminy na rok 2019 w wysokości 1 225 000 zł na dotację celową  

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego  
p.n. „Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4132W – ul. Kosmowskiej w zakresie budowy 
chodnika i odwodnienia – dł. 2350 mb, gm. Stare Babice”. Powiat Warszawski Zachodni zrealizował 
zadanie inwestycyjne. Zgodnie z rzeczywistymi kosztami inwestycji, Gmina Stare Babice udzieliła 
pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 1 123 688,00 zł; 

3) uchwała zrealizowana.  
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116. Uchwała Nr XIV/144/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą 
Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) zabezpieczono środki w budżecie Gminy na rok 2019 w wysokości 60 000 zł na Fundusz Wsparcia 

Policji Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitoringu 
(dedykowanego na ul. Okulickiego) oraz zapewnienia możliwości uruchomienia wizji z systemu 
monitoringu wizyjnego Gminy Stare Babice do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Komenda Stołeczna Policji nie wykorzystała dotacji, ponieważ do końca 
2019 r. nie zrealizowała zadania z przyczyn niezależych od Gminy Stare Babice. 

 

117. Uchwała Nr XIV/145/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia apelu o wsparcie budowy  
i rozbudowy systemu drogowego w zakresie inwestycji kluczowych dla właściwego funkcjonowania 
Gminy Stare Babice - apel do organów administracji publicznej szczebla ponadlokalnego: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) przekazano uchwałę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego; do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Wojewodzie Mazowieckiemu,  

do Starosty Warszawskiego Zachodniego, do Wójta Gminy Leszno; 

3) uchwała obowiązująca.  

 

118. Uchwała Nr XIV/146/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Stare Babice na 2019 rok: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 9 grudnia 2019 r., pod poz. 14607, weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie  z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2020 r. 

 

119. Uchwała Nr XIV/147/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r., została przekazana do realizacji 
Przewodniczącemu Rady Gminy;   

2) Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Stare Babice – na drastyczne pogorszenie 
stanu bezpieczeństwa na ulicy Sportowej w Zielonkach-Wsi w wyniku błędnej inwestycji Gminy Stare 
Babice”; 

3) Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną; 
4) uchwała wykonana. 

 
120. Uchwała Nr XV/148/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

w dniu 31  grudnia 2019 r. pod poz. 15980, weszła w życie w dniu 14 stycznia 2020 r., została 

przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) w dniu 28 stycznia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 

nieważność Uchwały Nr XV/148/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r., Wójt Gminy 

nie złożył Skargi na to rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie;  

3) uchwała nie obowiązuje. 
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121. Uchwała Nr XV/149/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2023: 

1) uchwała weszła w życie 1 stycznia 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
2) uchwała obowiązuje w latach 2020-2023.  
 

122. Uchwała Nr XV/150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Budżet Gminy Stare Babice na rok 2020: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 29 stycznia 2019 r. pod poz. 1327 została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   

2) uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2020;   
3) uchwała obowiązująca. 
 

123. Uchwała Nr XV/151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 
2019 r.: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 r., pod poz. 15981, weszła w życie w dniu 19 grudnia 2019 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała wykonana, sprawozdanie  z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 zostało 
przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2019 r. 

 

124. Uchwała Nr XV/152/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 19 grudnia 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała obowiązująca, będzie realizowana.  

 

125. Uchwała Nr XV/153/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku, przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) uchwała obowiązująca. 
 

126. Uchwała Nr XV/154/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 19 grudnia 2019 r. przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat poprzednich. Określa on lokalne 

działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę  oraz minimalizację szkód 
społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz związanych 
ze zjawiskiem przemocy. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Stare 
Babice, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, 
do osób  z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży. Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane  
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy. 
Gminny Program na rok 2020 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami  
oraz potrzebami występującymi na terenie gminy; 

3) uchwała w trakcie realizacji. 
 

127. Uchwała Nr XV/155/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie na rok szkolny 2019/2020:  

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 r., pod poz. 15982, weszła w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
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2) uchwała Rady Gminy Stare Babice w spawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok 
szkolny 2019/2020 stanowi element niezbędny do wyliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych do szkół przez ich opiekunów i określony przez ustawodawcę w algorytmie 
obliczenia jednorazowego kosztu przejazdu, obowiązek zwrotu kosztów związany jest  z art. 32. ust. 6  
i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 59, 996, 1148). 
W art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2248) wskazano, iż średnią cenę jednostki paliwa w 
gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki 
paliwa w gminie; 

3) niniejsza uchwała związana jest z Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice nr 234/2019  
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu i opieki uczniom 
niepełnosprawnym do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki. 

 

128. Uchwała Nr XV/156/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za zajecie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 r., pod poz. 15983, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 r.., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) uchwała obowiązująca. 

 

129. Uchwała Nr XV/157/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 19 grudnia 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) nieruchomość  położona we wsi Stare Babice składająca się z działki ew. nr 643/1, o powierzchni 

0,1047 ha oraz udziału 3/8 w działce ew. nr 643/10 (droga dojazdowa): 

a) podlegała sprzedaży w drodze przetargu, 

b) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położna  

jest na terenie przeznaczonym pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

c) zgodnie z operatem szacunkowym cenę wywoławczą ustalono na kwotę 460 000 zł netto, 

d) nieruchomość została wylicytowała przez spółkę: INBUD DEWELOPER Sp. z o.o. sp.k   

za kwotę 550 000 zł netto, 

e) w dniu 28 lutego 2020 r. doszło do zawarcia aktu notarialnego na sprzedaż w/w nieruchomości;  

3) uchwała zrealizowana.  

130. Uchwała Nr XV/158/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 161/6 i 161/7 położonych we wsi Lipków: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 19 grudnia 2019 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
2) Rada Gminy Stare Babice wyraziła zgodę na sprzedaż w/w nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

na rzecz byłego właściciela przedmiotowych nieruchomości, planowany termin aktu notarialnego 
wyznaczono na 17 marca 2020 r., wartość transakcji 68 359,70 zł brutto; 

3) uchwała w trakcie realizacji. 
 

131. Uchwała Nr XV/159/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi 
Blizne Łaszczyńskiego: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 r., pod poz. 15984, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 r.., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  

2) wprowadzona została nazwa drogi Serwisowa, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona została 

do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego Urzędu Statystycznego  

w Warszawie; 
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3) uchwała zrealizowana.  

 

132. Uchwała Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 roku, pod poz. 15985, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 roku, została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została przygotowana ze względu na szereg zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010), która znosi m. in. możliwość 
wyboru sposobu odbioru odpadów (brak możliwości zadeklarowania odbioru odpadów w sposób 
nieselektywny). Ponadto uchwała przewiduje przekazanie podmiotowi uprawnionemu sprzed posesji 
odpadów wielkogabarytowych; 

3) uchwała zrealizowana. 
 

133. Uchwała Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 roku, pod poz. 15986, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 roku, została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została przygotowana ze względu na szereg zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010), która znosi m. in. możliwość 
wyboru sposobu odbioru odpadów (brak możliwości zadeklarowania odbioru odpadów w sposób 
nieselektywny). Uchwała przewiduje możliwość odbioru z posesji zamieszkałych raz w roku odpadów 
wielkogabarytowych. Nowelizacja w/w uchwały zniosła możliwość limitowania odbioru odpadów 
biodegradowalnych sprzed posesji zamieszkałych. Gmina została zobowiązana do odbioru w Gminnym 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych 
leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,  
oraz odpadów tekstyliów i odzieży; 

3) uchwała zrealizowana. 

 

134. Uchwała Nr XV/162/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 roku, pod poz. 15987, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 roku, została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) w związku z faktem, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone uchwałą 
Rady Gminy Stare Babice nr IV/29/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. nie pokrywały faktycznych kosztów 
obsługi systemu odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zmieniono stawki  
za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Stare Babice; 

3) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazało nieistotne naruszenie prawa w Uchwale.  
 

135. Uchwała Nr XV/163/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty 
za gospodarowane odpadami komunalnymi: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 roku, pod poz. 15988, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 roku, została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 
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2) niniejsza uchwała została przygotowana ze względu na zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(Dz. U. z 2019r., poz. 2010) 
Zniosła ona m. in. możliwość wyboru sposobu segregacji. O wszelkich zmianach warunków mających 
wpływ na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprawniony do jej 
otrzymania po zmianach w w/w ustawie obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Stare Babice w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Celem uchwały 
jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz osób które korzystają z pomocy środowiskowej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Ponadto niniejsza uchwała zmienia sposób ubiegania 
się o zniżkę dla rodzin wielodzietnych oraz osób korzystających z pomocy środowiskowej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach z wniosku, który należało składać co roku  
na deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą będzie składało 
się w przypadku zaistnienia zmiany; 

3) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło nieważność uchwały;  

4) uchwała zrealizowana. 
 

136. Uchwała Nr XV/164/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie gminy Stare Babice: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dniu 31 grudnia 2019 roku, pod poz. 15989, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 roku, została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała została przygotowana ze względu na szereg zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010), która znosi m. in. możliwość 
wyboru sposobu odbioru odpadów (brak możliwości zadeklarowania odbioru odpadów w sposób 
nieselektywny). Zgodnie z w/w nowelizacją ustawy dotychczasowy termin czternastu dni na złożenie 
zmiany deklaracji przestał obowiązywać. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stare Babice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Niniejsza uchwała wprowadza wzór deklaracji 
przewidujący możliwość ubiegania się w nim m. in. o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Ponadto uchwała wprowadza, że w celu potwierdzenia danych zawartych  
w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6n ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele lub zarządcy budynków 
wielolokalowych zobowiązani są do dołączania wykazu nieruchomości wraz z ilością osób 
zamieszkujących (załącznik nr 1 do w/w deklaracji); 

3) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  orzekło nieważność Uchwały. 

137. Uchwała Nr XV/165/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym oraz w schroniskach dla osób bezdomnych albo schroniskach 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
31 grudnia 2019 roku, pod poz. 15990, weszła w życie w dniu 15 stycznia 2020 roku, została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) uchwała podjęta w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej  (art.  97 ust. 1a, zgodnie  
z którym – w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych  
albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata 
nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę  
w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu). 
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3) w schroniskach w 2019 roku przebywało sześć osób; 
4) uchwała obowiązująca. 
 

138. Uchwała Nr XV/166/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.: 

1) uchwała weszła w życie w dniu 19 grudnia 2019 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy; 

2) wzywający nie złożyli Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;  

3) uchwała obowiązująca.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowały: 
Anna Błażejewska 
Marta Meserszmit 
na podstawie informacji uzyskanych z Referatów i Biur  
Urzędu Gminy Stare Babice 
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Babice 


