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Za nami kolejny rok intensywnej pracy oraz działań na rzecz lokalnej 

wspólnoty. Rok pełen wyzwań, bo naznaczony epidemicznymi obostrzeniami 

i zmieniającą się sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie.

Jednakże był to rok pełen sukcesów. Rok wielu rozpoczętych inwestycji 

w naszej gminie. Wielu już ukończonych. Rok interesujących wydarzeń 

kulturalnych. Rok nowych projektów społecznych realizowanych z myślą       

o naszych mieszkańcach.

Wypełniając wymogi ustawowe przygotowaliśmy „Raport o Stanie 

Gminy za rok 2021”, który dziś mam przyjemność Państwu przekazać.                         

Powyższy dokument wzbogacony został o funkcję interaktywną. Jeżeli 

chcielibyście Państwo uzyskać szczegółowe informacje o określonych 

działaniach w rozdziałach znajdują się linki, które przekierowują                                                                                

do rozszerzonych informacji.

Wierzę, że zostanie on odebrany przez Państwa przychylnie, tym bardziej, 

że stanowi kompendium wiedzy w zakresie wielu obszarów funkcjonowania 

jednostki samorządu terytorialnego jakim jest nasza gmina.

 Polecam Państwu lekturę tej publikacji, szczególnie zachęcam                                   

do zapoznania się z wydanym w ostatnim czasie folderem informacyjnym 

„Inwestycje Gminy Stare Babice” dostępnym również pod załączonym 

linkiem:

www.stare-babice.pl/wp-content/uploads/2022/04/broszura-

210x290-web-mini.pdf

Łączę wyrazy szacunku,

Sławomir Sumka

DRODZY MIESZKAŃCY,
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Lokalna Grupa Działania 

Między Wisłą a Kampinosem

Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich RP

Stowarzyszenie Gmin 

„Metropolia Warszawska”

Gmina Esperia (Włochy) - na podstawie 

Uchwały Nr XIX/181/08 Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 29 maja 2008 r.

Rada Wiejska Wito-Posztowa na 

Ukrainie - na podstawie Uchwały Nr 

XL/429/18 Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Gmina Stare Babice to jedna z najnowocześniejszych 

gmin wiejskich w Polsce. Należy do województwa 

mazowieckiego, powiatu warszawskiego zachodniego. 

Zamieszkuje ją 17,3% ludności powiatu, a powierzchnia 

gminy stanowi 11,9% powierzchni powiatu.

źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Stare_Babice

Gminy Kawarna (Bułgaria) – na 

podstawie Uchwały Nr XX/192/16 Rady 

Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 

2016 r.

Gazeta Babicka – miesięcznik

instagram.com/urzad_gminy_stare_babice/

youtube.com/UGStareBabice

facebook.com/GminaStareBabice

Telebim na budynku Urzędu Gminy 

Stare Babice

Ekrany LCD – mieszczące się w dwóch

budynkach Urzędu Gminy Stare Babice 

oraz Domu Kultury

Plakaty i banery rozwieszane 

na terenie gminy

Serwis informacyjny – w 2021 r. na tablicach 

sołeckich rozwieszono 32 wydania serwisu

BIP – Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Stare Babice

Newsletter 
w każdy piątek wysyłany do 
skrzynek e-mail. Zapisz się: 

www.stare-babice.pl 

stare-babice.pl

Przynależność gminy do organizacji 

międzygminnych i stowarzyszeń

Gminy partnerskie

Nagrody i wyróżnienia Działania informacyjne

miesięcznik gminny od 1990 roku

BABICKA
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22. VIII Otwarty Puchar Mazowsza w Gimnastyce Ar-

tystycznej – MAZOVIA CUP

23. Święto Policji

24. XVII Festiwal Muzyczny „W krainie Chopina”

25. Światowy Dzień Nordic Walking

26. Rodzinny Piknik Misji Afrykańskich

27. Grand Prix Mazovia Karate WKF

28. Koncerty muzyki klasycznej w trakcie IV Warsz-

tatów artystycznych „Wszystko gra w Borzęcinie”

29. Borzęcińskie Dni Seniora

30. Konkurs fotograficzny „Gmina Stare Babice miej-

sce przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami”

31. Mazowieckie Igrzyska Karate

1. Puchar Polski juniorów i seniorów w gimnastyce 

artystycznej 

2. Mecze ligowe, turnieje, sparingi Uczniowskiego 

Klubu Sportowego Borzęcin

3. Mecze ligowe, turnieje, sparingi G.K.S. Naprzód 

Stare Babice 

4. Mecze ligowe, turnieje, sparingi Klubu Sportowego 

Blizne

5. Mecze ligowe, turnieje, sparingi Klubu Sportowego 

ATP

6. Rajd Rowerowy na zakończenie lata

7. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Bo-

rzęcinie Dużym

8. Jubileusz 90-lecia OSP w Borzęcinie Dużym

9. Powiatowy Dzień Sportu „Sport z Uśmiechem”

10. Turniej Piłki Siatkowej z udziałem ośmiu czołowych 

zespołów II Ligi PZPS z całej Polski

11. 15. Borzęciński Dzień Seniora

12. Koncert bluesowy zespołu Blues Time

13. Koncert operowy Anny Bacciarelli

14. Gminny Turniej Matematycznym „Siódemka”

15. Konkurs literacki „Radiostacja Babice w opowia-

daniach”

16. Koncert Orkiestry z Chmielnej

17. Koncert Mirosława Henryka Kalisiewicza z zespo-

łem Dekokt

18. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepeł-

nosprawnościami 2021 r. w Gminie Stare Babice

19. Miko łajkowy Rajd Nordic Walking Przyjaciół Ga-

brysi

20. Charytatywny turniej piłki nożnej „Gra my dla Ga-

brysi”

21. Turniej piłkarski „Gramy dla Gabrysi”

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

2021 trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. 

26 kwietnia 2022 roku przedstawiono jego wstępne 

wyniki dla Polski - załącznik nr 1 do raportu. 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

 

Obowiązkiem spisowym objęte były:

1. Osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo prze-

bywające w mieszkaniach, budynkach i innych za-

mieszkanych pomieszczeniach niebędących miesz-

kaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające 

miejsca zamieszkania;

2. Mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa-

terowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie-

będące mieszkaniami.

Podstawową metodą spisu był samospis internetowy 

poprzez formularz spisowy dostępny na stronie:

www.spis.gov.pl. Osoby podlegające spisowi mogły 

skorzystać także z Infolinii spisowej. 
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Mobilne punkty spisowe obsługiwali Członkowie 

Gminnego Biura Spisowego oraz rachmistrzowie. 

Centralne Biuro Spisowe przyznało gminie dotację 

w wysokości 42 000,00 zł na podstawie ustawy z dnia 

9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym 

ludności  i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. 

zm.) w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 

Dotacja została przeznaczona na: 

1. wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla 

pracowników Urzędu Gminy – członków Gminne-

go Biura Spisowego i osób spoza Gminnego Biura 

Spisowego w wysokości 23 935,00 zł;

2. wydatki na nagrody spisowe dla Gminnego Komi-

sarza Spisowego oraz pracowników Urzędu Gminy 

– członków Gminnego Biura Spisowego w wysoko-

ści 17 500,00 zł; 

3. wydatki rzeczowe w wysokości 565,00 zł. 

Do zadań gminy w ramach prac spisowych należała 

weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie wykazu adre-

sowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina Stare Babi-

ce znalazła się w grupie gmin dużych, tj. powyżej 4 160 

mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania. Pra-

cownicy Urzędu Gminy w terminie do 31 grudnia 2021 

r. dokonali aktualizacji Wykazu Adresowo – Mieszka-

niowego do NSP 2021. 

W Gminie Stare Babice w ramach prac spisowych 

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy:

1. Zapewnił funkcjonowanie Gminnego Biura Spiso-

wego;

2. Zapewnił stanowiska komputerowe z zainstalo-

wanym oprogramowaniem wystarczającym do 

przeprowadzenia samospisu internetowego oraz 

niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej 

aplikacji; 

3. Wyznaczył pracowników urzędu gminy do wyko-

nywania prac spisowych; 

4. Zorganizował nabór kandydatów na rachmistrzów 

spisowych, w ramach którego wyłoniono 8 rachmi-

strzów spisowych. 

Członkowie Gminnego Biura Spisowego wraz z rach-

mistrzami monitorowali czynności w ramach prac spi-

sowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego oraz prowadzili na terenie gminy 

działania popularyzujące spis wraz z monitorowaniem 

tych działań. 

Aby ułatwić mieszkańcom wypełnienie obowiązku spi-

sowego przygotowano mobilne punkty spisowe:

1. 3 lipca 2021 r. podczas Eko-Pikniku w Zielonkach-

-Parceli; 

2. 10 i 24 lipca; 7 i 21 sierpnia, 11 i 25 września 2021 r. 

podczas Gminnego Eko-Targu w Starych Babicach; 

3. 18 sierpnia 2021 r. w siedzibie ARiMR w Wojcie-

szynie oraz podczas Animacji dla Dzieci w Borzę-

cinie Dużym, przy Placu Fryderyka Chopina;

4. 28 i 29 sierpnia 2021 r. w ramach zlotu Food Truc-

ków w Zielonkach-Parceli;

5. 11 września 2021 r. podczas Dni Otwartych 

w Domu Kultury Stare Babice;

6. 16 września 2021 r. w Borzęcinie Dużym;

7. 17 września 2021 r. przy Centrum Handlowym 

w Babicach Nowych;

8. 23 września 2021 r. w Klaudynie; 

9. 27 września 2021 r. w Bliznem Łaszczyńskiego;  

10. 8, 15, 22, 28, 29 i 30 września 2021 r. przed Urzę-

dem Gminy Stare Babice;

11. 26 września 2021 r. podczas Pikniku Wojskowego 

w Starych Babicach;

12. Podczas zebrań wiejskich we wszystkich sołec-

twach gminy. 
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MIESZKAŃCY 
GMINY W wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w gmi-

nie zameldowanych było 8 002 osoby, a w wieku pro-

dukcyjnym – 10 941. Powołując się ponownie na dane 

GUS TERYT dotyczące naszej gminy za pierwsze półro-

cze 2021, liczba osób bezrobotnych  zarejestrowanych 

według gmin wynosiła:

W gminie Stare Babice według danych Ewidencji Lud-

ności, liczba mieszkańców na koniec 2021 roku wy-

nosiła 18 943 osoby (zameldowanych na pobyt stały 

i czasowy). W porównaniu z rokiem 2021 w gminie 

przybyło 333 zameldowanych osób, a wśród miesz-

kańców było o 631 więcej kobiet niż mężczyzn. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego TERYT, stan 

na 30.06.2021, czyli za pierwsze półrocze 2021 roku – 

ludność wg miejsca zamieszkania i płci w naszej gminie 

wynosiła 19 761 osób, w tym: mężczyźni 9 595, kobiety 

10 166.

Liczba mieszkańców gminy w podziale na poszczegól-

ne miejscowości wg stanu na 31.12.2021 r.

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

Źródło: Dane Ewidencji 

Ludności na 31.12.2021 r. Źródło: Dane Ewidencji 

Ludności na 31.12.2021 r.
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4 lipca 2021 roku w Domu Kultury Stare Babice 

odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Medal 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawanych 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

a wręczonych przez Wójta Gminy Sławomira 

Sumkę i kierownika USCiEL Magdalenę Łagun-

Paszek. Uhonorowano w ten sposób 38 par, które 

obchodziły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia 

małżeńskiego.

Uroczystość Złotych Godów
Ludność gminy w najmłodszych grupach wiekowych

Źródło: Dane Ewidencji Ludności na 31.12.2021 r.

W 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Lud-

ności wydał 1 682 dowody osobiste, sporządził 417 ak-

tów (w tym 15 aktów urodzenia, 286 zgonu i 116 aktów 

małżeństwa) oraz łącznie 3 585 odpisów aktów stanu 

cywilnego. Siedmioro dzieci urodziło się dokładnie na 

terenie naszej gminy - 4 dziewczynki i 3 chłopców. Od 

kwietnia 2021 roku na wniosek rodziców nowonaro-

dzonych dzieci wydano w imieniu Wójta Gminy 51 upo-

minków powitalnych dla babickich maluchów.  W Urzę-

dzie Stanu Cywilnego udzielono 116 ślubów, w tym 

w 44 przypadkach co najmniej jeden z nowożeńców 

był mieszkańcem gminy Stare Babice. Śluby udzielane 

poza urzędem nadal cieszą się dużym powodzeniem. 

W roku 2021 odbyło się ich, pomimo pandemii, aż 17. 

W 2021 roku 38,23% podatku PIT trafiło do budżetu 

gminy, którą podatnik wskazuje w swoim rozliczeniu. 

Według danych Urzędu Skarbowego Warszawa-Biela-

ny w 2021 r. 13 286 osób wskazało gminę Stare Babice 

w zeznaniu podatkowym PIT za 2020 rok, jako swoje 

miejsce zamieszkania, natomiast wg danych Ewidencji 

Ludności osób zameldowanych w gminie, mających po-

wyżej 18 r.ż. (w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym) 

było 14 352. 

Przyrost naturalny w gminie Stare Babice

W 2021 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny, na 

który miała wpływ - podobnie jak w skali kraju - pan-

demia COVID-19, ale także stała tendencja, gdyż już 

w 2002 roku po raz pierwszy od II wojny światowej 

współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce był 

ujemny. W 2021 roku zmarło o 40 osób więcej i uro-

dziło się 11 dzieci mniej niż w roku 2020. 

Niezmiernie istotnym w długoterminowym planowaniu 

polityki edukacyjnej gminy jest monitorowanie struk-

tury wieku jej najmłodszych mieszkańców. Z danych 

przedstawionych w poniższej tabeli wynika, że jedynie 

w przedziale wiekowym 7-12 lat i 13-15 lat odnoto-

wujemy wzrost liczby dzieci w porównaniu do stanu 

z 2020 roku. 

Źródło: Dane Ewidencji Ludności na 31.12.2021 r.

Od kwietnia 2021 roku, każdy nowo narodzony 

maluch zameldowany przez rodziców na pobyt stały 

w naszej gminie może otrzymać upominek powitalny. 

W 2021 roku z tego projektu skorzystało 51 dzieci. 

Program jest kontynuowany.

Upominek dla babickiego malucha
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W 2021 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stare Babice

W 2021 roku Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka powołał na stanowisko Za-

stępcy Wójta Gminy Stare Babice Panią Katarzynę Sońtę. Pani Katarzyna Sońta jest 

wieloletnim pracownikiem Urzędu Gminy Stare Babice, przed objęciem stanowiska 

pełniła obowiązki kierownika Referatu Ochrony Środowiska. 
Link do nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy: 

www.starebabice.bip.net.pl/?c=94
www.stare-babice.pl/nowy-zastepca-wojta-gminy-stare-babice/

Nowy zastępca WójtaSchemat organizacyjny Urzędu Gminy Stare Babice 

wprowadzony w 2021 r.
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RADA GMINY
STARE BABICE

Rada Gminy Stare Babice liczy 15 radnych, co jest usta-

wowo przewidziane dla gmin do 20 000 mieszkańców. 

Jeden z radnych pełni tę rolę 7 kadencję, czyli od 1995 

roku, jeden 6 kadencję (od 1998 roku), dwóch – 4 ka-

dencję, dwóch 3 kadencję, czterech – 2 kadencję oraz 

5 zasiada w Radzie Gminy swoją pierwszą kadencję. 

Dziesięciu Radnych babickiej Rady Gminy jest równo-

cześnie sołtysami wsi. 

W rozdziale 75022 (Rady gmin) wykonano wydatki 

bieżące na poziomie 228 837,39 zł, tj. 96,46 % planu. 

Większość poniesionych wydatków stanowią diety rad-

nych – 200 531,78 zł. 

W ramach Rady Gminy Stare Babice w 2021 roku dzia-

łało 6 komisji:

1. Komisja Rewizyjna

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

4. Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury 

i Kultury Fizycznej

5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpie-

czeństwa

6. Doraźna Komisja Statutowa

W 2021 r. Rada Gminy podjęła łącznie 145 uchwał, 

z czego 130 uchwał zostało przekazanych do realizacji 

Wójtowi Gminy.

Komisji rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole, z treścią pro-

tokołów można zapoznać się na stronie: 

 www.starebabice.bip.net.pl/?a=2059

Od września 2021 roku transmisje obrad Rady Gminy 

mieszkańcy gminy mogą śledzić na kanale: www.radni.tv. 

Dostępne są tu wszystkie nagrania sesji aktualnej kadencji 

Rady Gminy. Wcześniej transmisje odbywały się na profilu 

urzędu gminy na kanale YouTube.

W 2021 r. odbyło się:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

8 posiedzeń (w tym 4 zdalne)

Komisja Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Bezpieczeństwa 

4 posiedzenia (w tym 2 zdalne)

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, 

Kultury i Kultury Fizycznej 

5 posiedzeń (w tym 3 zdalne)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

2 posiedzenia (w tym 2 zdalne) 

Komisja Rewizyjnej 

7 posiedzeń

Komisja Rady Gminy Stare Babice

14 wspólnych posiedzeń (w tym 8 zdalnych)

W 2021 roku dyżur w Biurze Obsługi Rady 

Gminy w środy w godzinach 13:00-15:00 pełnił 

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz. 

Pozostali radni nie mieli wyznaczonych stałych 

terminów dyżurów, niemniej utrzymywali kontakt 

z mieszkańcami poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, 

a także przez media społecznościowe. W 2021 

roku radni złożyli 13 interpelacji, z ich treścią wraz 

z udzielonymi odpowiedziami można zapoznać się na 

stronie: 

 www.starebabice.bip.net.pl/?c=499
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26 czerwca 2021 roku podczas koncertu Orkiestry 

Kameralnej Filharmonii Pomorskiej odbyło się uroczy-

ste wręczenie nagrody „Babinicz 2019”. „Babinicz”, to 

najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babice. 

Otrzymują ją osoby, które swoją postawą i działalnością 

zasłużyły na najwyższe uznanie i szacunek, które po-

dejmowały cenne dla społeczności lokalnej inicjatywy 

i mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami dla 

wspólnoty samorządowej. Nazwa statuetki „Babini-

cza” została nadana przez Radę Gminy Stare Babice. 

Uchwałą Nr XXIV/268/2020 z dnia 3 listopada 2020 

r. w sprawie wyróżnienia osoby szczególnie zasłużonej 

dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. 

Rada Gminy postanowiła wyróżnić Pana Krzysztofa  

Grzelaka przyznając mu statuetkę „Babinicz 2019”. 

Nagroda została wręczona w 2021 roku, z uwagi na 

obostrzania pandemiczne w 2020 roku.

Link do uzasadnienia przyznania nagrody:

www.stare-babice.pl/krzysztof-grzelak-laure-

atem-nagrody-babinicz-2019

Na XXXIX sesji 25 listopada 2021 roku Rada Gminy Sta-

re Babice uchwaliła nowe wynagrodzenie Wójta. Przy-

jęta przez Radę uchwała nr XXXIX/429/2021 dostoso-

wała dotychczasową regulację wynagrodzenia wójta 

do nowych, obowiązujących regulacji ustawowych, wy-

nikających z treści nowelizacji  ustawy z  dnia  21  listo-

pada  2008  r. o pracownikach samorządowych, wpro-

wadzonej ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 

ustawy  o  wynagrodzeniu  osób  zajmujących  kierow-

nicze  stanowiska  państwowe  oraz niektórych innych 

ustaw. Zapis ten dotyczy wójtów, burmistrzów  i prezy-

dentów. Po podjęciu uchwały całkowite wynagrodzenie 

Wójta Gminy Stare Babice, ze wszystkimi dodatkami 

wynosi 18 117 zł (brutto). Ustalono następujące skład-

niki wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice:

 

1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 9 387 zł; 

2. Dodatek funkcyjny w kwocie - 3 105 zł; 

3. Dodatek specjalny w kwocie - 3 748 zł; 

4. Dodatek za wieloletnią pracę w kwocie - 1 877 zł.

Powyższe wynagrodzenie wójta jest realizowane, wraz 

z wyrównaniem od sierpnia 2021 roku.

Na XXXVII sesji 23 września 2021 r. Rada Gminy Stare 

Babice ustaliła zasady przyznawania i wysokości diet 

radnych gminy Stare Babice. Wysokość kwoty bazowej 

została podniesiona do maksymalnej wysokości.

Nowe stawki diet radnych weszły w życie 1 stycznia 

2022 roku i wynoszą:

1. Radnym za sprawowanie obowiązków radnego wy-

konywanych w imieniu i na rzecz Rady Gminy Stare 

Babice przysługuje dieta w wysokości 50% kwoty 

bazowej – 1610,48 zł;

2. Radnym za organizowanie pracy Rady Gminy przy-

sługuje dieta, w zależności od pełnionej funkcji, 

w wysokości:

a) 40% kwoty bazowej dla przewodniczącego Rady 

Gminy Stare Babice – 1 288,38 zł;

b) 35% kwoty bazowej dla wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Stare Babice – 1 127,34 zł;

3. Radnym za organizowanie pracy komisji Rady Gmi-

ny Stare Babice przysługuje dieta, w zależności od 

pełnionej funkcji, w wysokości:

a) 35% kwoty bazowej dla przewodniczącego komisji 

rewizyjnej – 1 127,34 zł;

b) 20% kwoty bazowej dla przewodniczącego komisji 

– 644,19 zł;

4. Radnym za udział w sesji Rady Gminy Stare Babice 

przysługuje dieta w wysokości 10% kwoty bazowej 

– 322,10 zł;

5. Radnym za udział w komisji Rady Gminy Stare Ba-

bice przysługuje dieta w wysokości 5% kwoty ba-

zowej – 161,05 zł.

W przypadku pobierania diety z tytułu organizowania 

pracy Rady Gminy Stare Babice (o której mowa w pkt. 

2) dieta za organizowanie pracy komisji nie przysłu-

guje. Łączna kwota diety radnego za udział w sesjach 

nie może przekroczyć 20% kwoty bazowej, a za udział 

w posiedzeniach komisji nie może przekroczyć 10% 

kwoty bazowej. Łączna miesięczna dieta radnego nie 

może przekroczyć maksymalnej wysokości diety okre-

ślonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysłu-

gujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61, poz. 

710) czyli 3 220,96 zł.

 Sprawozdanie z realizacji uchwał 

 - załącznik nr 2 do Raportu

Nagroda „Babinicz”
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Dochody budżetu Gminy Stare Babice na 31 grudnia 

2021 r., zostały zrealizowane w wysokości 

182 064 875,63 zł, tj. 109,37% planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

• dochody bieżące*, na plan 165 452 761,57 zł,          

wykonano 179 007 163,11 zł, tj. 108,19%

• dochody majątkowe**, na plan 1 013 066,02 zł,     

wykonano 3 057 712,52 zł, tj. 301,83%

* Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu te-
rytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące 
dochodami majątkowymi.

** Do dochodów majątkowych zalicza się:
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
2. dochody ze sprzedaży majątku
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytko-

wania wieczystego w prawo własności.” Dz. U. 
2021.0.305 tj. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych art. 235

W strukturze dochodów majątkowych najwyższą 

pozycję stanowią środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych - 62,33%, 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 21,60%, dotacje 

celowe – 12,42% oraz dochody własne ze sprzedaży 

majątku – 3,65%.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 

179 007 163,11 zł tj. 108,19% planu. Realizacja docho-

dów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:  

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 109 104 

140,31 zł, co stanowi 60,95% wykonanych docho-

dów bieżących ogółem;

2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie 34 386 

294,00 zł, co stanowi 19,21% wykonanych docho-

dów bieżących ogółem; 

3. Dotacje – wykonano w kwocie 34 774 500,39 zł, co 

stanowi 19,43% wykonanych dochodów bieżących 

ogółem; 

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowa-

nych z udziałem środków europejskich oraz środ-

ków, 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 110 

244,70 zł, co stanowi 0,06% wykonanych docho-

dów bieżących ogółem; 

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

- wykonano w kwocie 631 983,71 zł, co stanowi 

0,35% wykonanych dochodów bieżących ogółem. 

DOCHODY 
BUDŻETU 

GMINY

Dochody majątkowe Dochody bieżące
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nych 2 554 429,25 zł, tj. 128,36% planu - wskaź-

nik udziału Gminy we wpływach z podatku docho-

dowego od osób prawnych CIT zgodnie z ustawą 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

wyniósł 6,71%;

3. Wpływ z podatku od nieruchomości 15 905 438,00 

zł - 99,54% wykonania planu.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na pod-

stawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adia-

cencka, z wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 

oraz rejestracji żłobków) 1 879 032,00 zł. 

5. Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  

6 968 774,18 zł - podatek od czynności cywilno-

Udział subwencji 

Udział dotacji

Udział subwencji w budżecie gminy - główne pozycje:

1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin w wyso-

kości 5 755 727,00 zł – uzupełnienie subwencji 

ogólnej;

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano 

dochody w wysokości 28 630 567,00 zł – część 

oświatowa;

Udział dotacji w budżecie gminy - główne pozycje:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administra-

cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami w kwocie 4 074 668,39 zł - są to środki 

przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych 

i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimen-

tacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów; 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 

w wychowaniu dzieci w kwocie 27 995 061,79 zł 

- dotacja na program Rodzina 500 plus.

Dochody własne

Najważniejsze pozycje w strukturze dochodów wła-

snych:

1. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycz-

nych  65 435 057,00 zł, tj. 108,24% planu – wskaź-

nik udziału Gminy we wpływach z podatku docho-

dowego od osób fizycznych PIT zgodnie z ustawą 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

wyniósł 38,23%;

2. Wpływ z podatku dochodowego od osób praw-

prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe 

na podstawie ustawy o podatku od czynności cy-

wilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą Urzędy Skar-

bowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek 

budżetu gminy. Przedmiotem opodatkowania są 

m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany rzeczy 

i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych 
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Wydatki bieżące

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31 

grudnia 2021 r., zostały zrealizowane w wysokości                  

171 034 050,62 zł, tj. 96,30% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

• wydatki  bieżące, które na plan 161 316 670,66 zł, 

wykonano 155 447 645,67 zł, tj. 96,36%

• wydatki  majątkowe, które na plan 16 292 150,81 

zł, wykonano 15 586 404,95 zł, tj. 95,67%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

155 447 645,67 zł, tj. 96,36% planu. Struktura wyko-

nania wydatków bieżących według grup przedstawia 

się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wy-

konano w kwocie 46 353 696,57 zł, co stanowi 

29,82% wykonanych wydatków bieżących

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano 

w kwocie 33 745 702,69 zł, co stanowi 21,71% wy-

konanych wydatków bieżących

WYDATKI 
BUDŻETOWE

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 

4 575 002,38 zł, tj. 93,94% planu. 

Więcej informacji:

Rozdział 6 - Gospodarka komunalna - str. 34

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych – wykonano w kwocie 52 

917 896,59 zł, co stanowi 34,04% wykonanych wy-

datków bieżących

4. Dotacje – wykonano w kwocie 21 355 659,88 zł, co 

stanowi 13,74% wykonanych wydatków bieżących

5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie 

640 873,49 zł, co stanowi 0,41% wykonanych wy-

datków bieżących

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

– wykonano w kwocie 326 716,45 zł, co stanowi 

0,21% wykonanych wydatków bieżących.

7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  – wykonano 

w kwocie 107 100,00 zł, co stanowi 0,07% wyko-

nanych wydatków bieżących.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie       

3 379 523,08 zł, tj. 88,76% planu. 

Więcej informacji:

Rozdział 6 - Gospodarka komunalna - str. 34
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Urząd gminy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie    

11 912 639,69 zł, tj. 96,27% planu. Kwota 9 307 765,31 

zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane oraz  fundusz dyspozycyjny Pracowni-

czych Planów Kapitałowych.

Rodzina

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi               

32 234 652,99 zł, tj. 99,90% planu. W tym świadcze-

nia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-

nego.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 

24 790 219,20 zł, tj. 95,96% planu. 

W tym: 8 849 994,33 zł, tj. 100,00% planu - środki te 

przeznaczono na dopłatę do taryf dla zbiorowego od-

prowadzania ścieków oraz zapłacono do Regionalnego 

Zarządu Wód Polskich opłatę za użytkowanie gruntu 

pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu 

Państwa. 12 437 511,02 zł na zadanie realizowane pod 

nazwą „Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub uniesz-

kodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice”.

Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi            

55 419 826,52 zł tj. 96,84% planu. 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami
W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 

3 088 450,79 zł, tj. 95,61% planu. Środki finansowe 

wydatkowane zostały na szacowanie nieruchomości 

dla ustanowienia służebności liniowych, opłat 

adiacenckich w prowadzonych postępowaniach, opłaty 

notarialne, opłaty związane z wyłączeniem gruntów 

z produkcji rolnej i leśnej (pod inwestycje gminne) jak 

również na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg 

wieczystych oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. 

Wypłacono odszkodowania za drogi przejęte 

przy podziałach, grunty oraz naniesienia roślinne 

i budowlane w postępowaniach scaleniowych, jak 

również za wywłaszczone nieruchomości, gdzie 

wartość odszkodowania ustala Starosta Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego w decyzji administracyjnej 

oraz nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID 

(ul. Klonowa we wsi Koczargi Stare, ul. Pohulanka we 

wsi Stare Babice).

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg - w rozdziale wyko-

nano wydatki bieżące na poziomie 1 843 534,35 zł, 

tj. 95,93% planu.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w roz-

dziale wykonano wydatki bieżące na poziomie             

2 337 998,55 zł, tj. 100,00% planu - dotacja na 

utrzymanie Domu Kultury.

3. Obiekty sportowe - w rozdziale wykonano wydat-

ki bieżące na poziomie 2 156 408,42 zł, tj. 97,22% 

planu.

Więcej informacji:

Rozdział 12 - Oświata i wychowanie - str. 75
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Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 

15 586 404,95 zł tj. 95,67% planu. Struktura wykonania 

wydatków majątkowych według grup przedstawia się 

następująco:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano 

w kwocie 11 316 909,34 zł, co stanowi 72,61% 

wykonanych wydatków majątkowych

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem 

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

wykonano w kwocie 1 048 495,61 zł, co stanowi 

6,73% wykonanych wydatków majątkowych

3. Dotacje celowe – wykonano w kwocie 911 000,00 

zł, co stanowi 5,84% wykonanych wydatków ma-

jątkowych

4. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wykonano w kwo-

cie 2 310 000,00 zł, co stanowi 14,82% wykona-

nych wydatków majątkowych

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

Sprawa z powództwa firmy Fit Park Sp. z o. o. Sp. k. 

o zapłatę 28 835,14 zł., toczy się przed Sądem Rejo-

nowym dla m. st. Warszawy, XV Wydział Gospodarczy, 

Sygn. akt XV GC 1694/17. Powód był wykonawcą za-

mówienia 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. Zapadł wyrok zasądzający zgodny z żąda-

niem Powoda. Pełnomocnik Gminy wystąpił do Sądu 

o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Odstąpiono do 

wnoszenia apelacji, wykonano wyrok. 

Wypłacono: 45 329,39 zł.  

W 2019 r. wznowiona została sprawa przed Sądem Re-

jonowym w Pruszkowie (Sygn. akt I C 1267/19, dawnej 

sygn. akt I C 364/16), z powództwa K.M. i E. W. prze-

ciwko Gminie Stare Babice, R.K, D.K., M.P. Przedmio-

tem 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. Powództwo zostało uwzględ-

nione, Gmina i Pozwana M.P. mają solidarnie zapłacić 

dochodzoną kwotę. Pełnomocnik Gminy wystąpił do 

Sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Ponadto, od 

powyższego wyroku Pozwana wniosła apelację, która 

zmieniła wyrok w ten sposób, że Gmina Stare Babice 

ma zapłacić na rzecz Powódek K.M. i E. W. 9 491,00 

zł. wraz z odsetkami, co stanowi kwotę 13 023,41 zł. 

Oprócz wskazanej kwoty tytułem kosztów zastępstwa 

ROSZCZENIA 
WOBEC GMINY 

Postępowania zakończone w 2021 roku 
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została przekazana kwota 1 800,00 zł pełnomocnikowi 

Powódek. Gmina zapłaciła należności. 

Sygn. akt: I C 2406/20 - dnia 2 września 2020 roku, 

w postępowaniu upominawczym (sygn. akt I Nc 87/20) 

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny wy-

dał nakaz zapłaty przez Gminę Stare Babice na rzecz 

powoda, Pana B. P. kwoty 156 417,06 zł wraz z usta-

wowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia                                    

1 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 11 438 

zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie do 

dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania. 

Gmina złożyła sprzeciw od niniejszego nakazu. Posta-

nowieniem z dnia  20 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy 

w Warszawie I Wydział Cywilny skierował sprawę do 

mediacji, zakreślając jej termin na 3 miesiące. W dniu      

6 maja 2021 r. pomiędzy stronami została zawarta ugo-

da mocą której Gmina Stare Babice zobowiązuje się do 

spłaty należności w wysokości 102 000,00 zł będąca 

zapłatą kwoty głównej żądania pozwu, wraz z ustalo-

nymi przez strony odsetkami. Ww. kwota będzie płatna 

w dwóch ratach po 51 000,00 zł każda. Płatna w miesią-

cu następnym po uprawomocnieniu się postanowienia 

o umorzeniu postępowania, wraz  z ustawowymi odset-

kami w wypadku opóźnienia w płatności raty. 

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia         

22 kwietnia 2021 r. w sprawie I ACa551/20 zakończyła 

się w II instancji wieloletnia sprawa z powództwa Gmi-

ny Stare Babce przeciwko Aqamex sp. z o.o. z powodu 

rzekomych wad oczyszczalni ścieków oddanej do użyt-

ku w 1995 r. Aktualnie, oczyszczalnia ta już nie funkcjo-

nuje, gdyż została zastąpiona nową obecnie działającą. 

Powództwo w tej sprawie wniosła Gmina Stare Babcie 

dnia 27 września 1996 r. Wyrok w I instancji wyda-

no      3 lipca 2020 r. (wyrok Sądu Okręgowego  w War-

Sprawa z powództwa E. J. S.  przeciwko Gminie, o wy-

danie 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 to          

75 735,00 zł. Powódka twierdzi, że część nierucho-

mości 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 administra-

cyjną, wydaną w dniu 12 stycznia 2013 r. przez wojewo-

dę Mazowieckiego. Prawdopodobieństwo przegrania 

sprawy radca prawny ocenia jako znikome. Termin ko-

lejnej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Sprawa 

rozpoznawana jest przed Sądem Okręgowym. 

Sygn. akt: XX GC 1138/20 (sygn. akt Sądu I instancji 

XXVI GC 14/18, sygn. akt  Sądu II instancji VII AGa 

2173/18) - sprawa z powództwa T. S. prowadzącego 

działalność pod firmą P. toczy się przed Sądem Okręgo-

wym w Warszawie, została wszczęta w styczniu 2018 r. 

W pierwszej instancji sprawa zakończyła się niekorzyst-

nie dla gminy, została wniesiona apelacja. Sąd II instan-

cji (sygn. akt Aga 2173/18) uchylił wyrok  i przekazał 

sprawę do ponownego rozpoznania. Powód zaskarżył 

szawie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie I C 2144/96). 

Gmina Stare Babice domagała się zapłaty 270 000 zł 

wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu – jako od-

szkodowania za wady wykonanej oczyszczalni. Polegać 

miały one na tym, że oczyszczalnia nie była na tyle wy-

dajna, by oczyszczać dowożone ścieki do parametrów 

zakładanych. Sprawa trwała 24 lata w jednej instancji 

i należy chyba do jednej z najdłuższych  w historii na-

szej Gminy. Główne czynności dowodowe realizowane 

były w poprzednich kadencjach. Obejmowały one licz-

ne opinie biegłych sądowych, które pochłonęły bardzo 

wysokie koszty procesu. Ostatecznie sąd uznał, że po-

wództwo jest niezasadne i brak jest dowodów na niena-

leżyte wykonanie przez pozwaną spółkę oczyszczalni. 

Jak wynika z wyroku Sądu Okręgowego, powodem 

nieprawidłowego działania oczyszczalni ścieków było: 

- przyjmowanie na oczyszczalnię ścieków o stężeniach 

niezgodnych z ówczesnymi normami i danymi do pro-

jektowania jakie gmina przekazała do Aquamex; 

- wskazuje się także na nienależytą i nieprawidłową 

eksploatację oczyszczani, przez spółkę, której Gmina 

powierzyła prowadzenie oczyszczalni. 

Jak wynika z sentencji wyroku, Gmina Stare Babice 

jako przegrana ma obowiązek zwrotu kosztów procesu 

i zastępstwa procesowego. W tym przejawia się najbar-

dziej dotkliwy skutek tego wyroku, ponieważ wysokość 

kosztów procesu, czyli wydatków na biegłych wynosi 

łącznie ponad 160 000 zł. Po uprawomocnieniu się wy-

roku Gmina będzie musiała zapłacić do sądu tę kwotę. 

Do tego dochodzą zwielokrotnione koszty zastępstwa 

procesowego dla strony wygranej, co daje w sumie 

kwotę około 200 000 zł. Wyrok Sądu Okręgowego 

został zaskarżony apelacją, która także została odda-

lona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia          

22 kwietnia 2021 r. 

Postępowania sądowe, dotyczące rosz-
czeń wobec gminy Stare Babice na dzień  
31 grudnia 2021 r. 
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postanowienie o zawieszeniu postępowania – zażalenie 

oddalono, sprawa została zawieszona do czasu prawo-

mocnego zakończenia postępowania w sprawie IV C 

1263/18 Sądu Okręgowego w Warszawie. Przedmio-

tem sprawy jest zapłata kwoty 463 486,34 zł. Przewi-

dywany termin zakończenia – grudzień 2022 r. Praw-

dopodobieństwo zasądzenia od Gminy dochodzonego 

roszczenia radca prawny ocenia na 50%. 

Sygn. akt: IV C 1263/18 - sprawa z powództwa BGJ Sp. 

z o.o. podwykonawcy T. S. prowadzącego działalność 

pod firmą P., toczy się przed Sądem Okręgowym  w War-

szawie, została wszczęta w listopadzie 2018 r. Gmina 

złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa w toku. 

Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 439 925,00 

zł. Przewidywany termin zakończenia – grudzień 2022 

r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od Gminy docho-

dzonego roszczenia radca prawny ocenia na 50%. 

Sprawa z powództwa Z.O. o zapłatę odszkodowania 

w wysokości 80 000,00 zł. na podstawie art. 36 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym. Sprawa rozpoznawa-

na jest w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym 

w Warszawie pod sygn. akt II C 1655/19. Do tej pory 

miała miejsce wymiana pism procesowych pomiędzy 

stronami. Sąd na początku dopuścił dowód z opinii 

biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. 

Pełnomocnik gminy złożył jednak  wniosek o reasump-

cję postanowienia w tym zakresie, albowiem najpierw 

w sprawie powinien wypowiedzieć się biegły urbanista 

i dopiero ewentualnie potem biegły rzeczoznawca ma-

jątkowy. Wobec tego sąd dopuścił dowód z opinii urba-

nistycznej. Po doręczeniu stronom opinii miała miejsce 

dalsza wymiana korespondencji, w tym zgłaszanie py-

tań do biegłego. Sprawa w toku, trwa postępowanie 

dowodowe w pierwszej instancji. 

ła powodowi kwotę 4 589,28 zł. wraz z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych 

od kwoty dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz  

kwotę 1 017,00 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. 

We wrześniu 2021 r. Gmina złożyła sprzeciw od naka-

zu zapłaty. Przewidywany termin zakończenia  2022 r. 

Prawdopodobieństwo zasądzenia od Gminy dochodzo-

nego roszczenia radca prawny ocenia na 50%. 

Sygn. akt: I Co 1324/21 – W październiku 2021 r. wpły-

nął do Urzędu wniosek Pana B. P. o zawezwanie do pró-

by w sprawie o zapłatę kwoty 236 268,69 zł w związku 

z wypłatą dotacji oświatowej w roku 2011 w kwocie 

niższej od należnej wraz z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 

zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania. 

W grudniu 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie 

odbyło się posiedzenie o zawezwanie do zawarcia ugo-

dy podczas którego Pełnomocnik Gminy oświadczył, 

że nie widzi możliwości zawarcia ugody. Z uwagi na 

powyższe do ugody nie doszło. Sprawa w toku. Prze-

widywany termin zakończenia grudzień 2022 r. Praw-

dopodobieństwo zasądzenia od Gminy dochodzonego 

roszczenia radca prawny ocenia na 50%. 

Sygn. akt: XXIV Nc 223/21 - sprawa z powództwa M. 

S. prowadzącej działalność pod firmą N. P. J. toczy 

się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, została 

wszczęta w listopadzie 2021 r. Przedmiotem sprawy 

jest zapłata kwoty 284 480,00 zł. W listopadzie 2021 

r. Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym zobowiązał Gmi-

nę aby zapłaciła powódce kwotę 284 479,98 zł wraz 

z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 

dnia 3 listopada 2018 r. do dnia zapłaty oraz  kwotę      

21 441,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W grud-

niu 2021 r. Gmina złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty 

w postępowaniu upominawczym. Przewidywany ter-

Sygn. akt: XX GC 445/21 (stara sygn. akt  XX GNc 

9/21) - sprawa z powództwa T. S. prowadzącego dzia-

łalność pod firmą P. toczy się przed Sądem Okręgo-

wym w Warszawie, została wszczęta w grudniu 2020 r. 

Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 218 000,00 zł. 

W styczniu 2021 r. Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym 

zobowiązał Gminę aby zapłaciła powodowi kwotę 218 

000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie 

w transakcjach handlowych od dnia 12 marca 2017 r. do 

dnia zapłaty oraz  kwotę 18 100,00 zł tytułem zwrotu 

kosztów procesu. Gmina złożyła sprzeciw od nakazu 

zapłaty. Przewidywany termin zakończenia  grudzień 

2022 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od Gminy 

dochodzonego roszczenia radca prawny ocenia na 50%. 

Sygn. akt: XVI GC 1416/21 (stara sygn. akt  XVI GNc 

44/21) - sprawa z powództwa T. S. prowadzącego 

działalność pod firmą P. toczy się przed Sądem Okrę-

gowym w Warszawie, została wszczęta w grudniu 

2020 r. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 297 

000,00 zł. W kwietniu 2021 r. Sąd wydał nakaz zapłaty, 

w którym zobowiązał Gminę, aby zapłaciła powodowi 

kwotę w wysokości 297 000,00 zł wraz z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych 

od dnia  12 marca 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 

22 067,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W lip-

cu 2021 r. Gmina złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. 

Przewidywany termin zakończenia 2022/2023 r. Praw-

dopodobieństwo zasądzenia od Gminy dochodzonego 

roszczenia radca prawny ocenia na 50%. 

Sygn. akt: XVI GC 3782/21 - sprawa z powództwa T. S. 

prowadzącego działalność pod firmą P. toczy się przed 

Sądem Rejonowym w Pruszkowie, została wszczęta 

w grudniu 2020 r. Przedmiotem sprawy jest zapłata 

kwoty 4 589,28 zł. W lipcu 2021 r. Sąd wydał nakaz 

zapłaty, w którym zobowiązał Gminę aby zapłaci-
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Poniżej przedstawiono zestawienie spraw sądowych, 

w których wobec spółki „EKO-BABICE” zgłoszono 

roszczenia o charakterze finansowym (roszczenia 

o zapłatę). Roszczenia wobec spółki stanowią ogółem 

kwotę 1 537 538 zł.

 

Sygn. akt: XXVI GC 631/18, sprawa z powództwa IN-

STALBUD Sp. z o.o., toczy się przed Sądem Okręgo-

wym w Warszawie, została wszczęta w 2018 r. Spra-

wa w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty            

133 500,00 zł. Przewidywany termin zakończenia 

– 2022 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od Spółki 

„EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia 50%. 

 

Sygn. akt: XXVI GC 906/19, sprawa z powództwa 

TERLAN Sp. z o.o., toczy się przed Sądem Okręgo-

wym w Warszawie, została wszczęta w 2019 r. Spra-

wa w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty                  

88 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia – 

2022 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od Spółki 

„EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia 50%. 

 

Sygn. akt: XX GC 1247/20, sprawa z powództwa 

ETP S.A., toczy się przed Sądem Okręgowym w War-

szawie,  została wszczęta w 2020 r. Sprawa w toku. 

Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 145 697,00 

zł. Przewidywany termin zakończenia – 2022 r. Praw-

dopodobieństwo zasądzenia od Spółki „EKO-BABICE” 

dochodzonego roszczenia 50%. 

 Sygn. akt: XVI GNc 6609/20, sprawa z powództwa K. J. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (…) 

toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warsza-

min zakończenia  2022/2023 r. Prawdopodobieństwo 
zasądzenia od Gminy dochodzonego roszczenia radca 
prawny ocenia na 50%.  W dniu 05.10.2020 r. do Urzę-
du Gminy Stare Babice wpłynęło wezwanie do zapłaty 
kwoty 1 407 273,53 zł. Autorem wezwania jest Elek-
trotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będący następcą 
prawnym spółki MAWILUX S.A. Roszczenie dotyczy 
inwestycji budowy kompleksu budynków w miejscowo-
ści Zielonki-Parcele. Z uwagi na możliwość skierowa-
nia roszczenia na drogę postępowania sądowego uzy-
skano z GPK „EKO-BABICE” informacje i dokumenty 
umożliwiające obronę interesów Gminy na wypadek 
ewentualnej sprawy sądowej.  Ponadto w opinii radcy 
prawnego, nadal istnieje ryzyko związane ze sprawą 
roszczenia „Zambet” S.A., będącej wykonawcą gminne-
go 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 zapła-
ty 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 powo-
dowej Sąd umorzył je w lipcu 2015 r. Po upływie bli-
sko dwóch lat syndyk masy upadłościowej „Zambet” 
S.A. podjął działania o uchylenie tego postanowienia. 
W lipcu 2018 r. Sąd Apelacyjny zobowiązał Sąd Okrę-
gowy do przeprowadzenia czynności procesowych. We 
wrześniu 2018 r. postanowieniem Sądu Okręgowego 
wnioski syndyka zostały oddalone. Obecnie postępo-
wanie sądowe nadal się toczy, ale nie w znaczeniu me-
rytoryczno-rozpoznawczym, ale wyłącznie procedural-
nym. Jednak, co do zasady, umorzenie postępowania 
nie powoduje automatycznego wygaśnięcia roszczenia, 
które może być ponownie dochodzone w nowym pro-
cesie sądowym, o ile wskutek upływu czasu nie nastą-

piło przedawnienie takiego roszczenia.   

Roszczenia wobec Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego „Eko-Babice”

wy w Warszawie, została wszczęta w 2020 r. Sprawa 

w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty w wy-

sokości 15 763,00 zł. Przewidywany termin zakoń-

czenia – 2022 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od 

Spółki „EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia 50%. 

 

Sygn. akt: XV GNc 5615/20, sprawa z powództwa K. 

J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

K. toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. War-

szawy w Warszawie, została wszczęta w 2020 r. Spra-

wa w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty                 

71 763,00 zł. Przewidywany termin zakończenia – 

2022 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od Spółki 

„EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia 50%. 

 

Sygn. akt: XXVI GC 114/21, sprawa z powództwa J. D. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: J., 

toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zo-

stała wszczęta w 2021 r. Sprawa w toku. Przedmiotem 

sprawy jest zapłata kwoty 1 055 684,00 zł. Przewidy-

wany termin zakończenia – 2023 r. Prawdopodobień-

stwo zasądzenia od Spółki „EKO-BABICE” dochodzo-

nego roszczenia 50%. 

Sygn. akt: XVII GC 2191/21, sprawa z powództwa K. 

J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

(…) toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. War-

szawy w Warszawie, została wszczęta w 2020 r. Spra-

wa w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty                  

27 131,00 zł. Przewidywany termin zakończenia – 

2023 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od Spółki 

„EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia 50%. 
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04
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE



Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020

• Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – 

wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych,

• Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice,

• Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczo-

wych uczniów w Gminie Stare Babice,

• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 

(Virtual WOF),

• Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej 

poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie 

gmin Ożarów Mazowiecki Leszno i Stare Babice,

• Portal internetowy promujący zasoby kultury na 

bazie turystyki rowerowej,   

• Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczy-

cieli, uczniów do nauczania zdalnego,

• E – usługi dla szkół w ramach ZIT 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020

• Grant „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne  pla-

nowanie przestrzenne w gminach”,

• Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwe-

stora dla JST województwa mazowieckiego.

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

• Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-

Gmina Stare Babice skutecznie pozyskuje środki finan-

sowe na realizację zadań z funduszy krajowych i zagra-

nicznych. W 2021 r. Gmina Stare Babice realizowała 

lub uczestniczyła w realizacji 42 projektów, z których 

19 współfinansowanych było ze środków Unii Europej-

skiej. Do 31 grudnia 2021 r. została zakończona realiza-

cja 17 projektów, dla 3 projektów infrastrukturalnych 

prowadzono monitoring trwałości, a 22 projekty są 

nadal w realizacji.

Projekty dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej

29 370 275,80 zł

podpisanych nowych umów
 /promes/ porozumień

25

15 103 810,54 zł

wartości projektów

wartość dofinansowania

Projekty dofinansowane 
ze środków krajowych

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

• Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego 

w Starych Babicach.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych

• Zakup opasek telemedycznych „SOS” dla niepełno-

sprawnych mieszkańców gminy Stare Babice.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021

• Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na od-

cinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej 

w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz 

z budową drogi gminnej  - ul. Górki w obrębie skrzy-

żowania z ul. Klonową.

Fundusze Rządowe

FUNDUSZE
ZEWNĘTRZNE

kacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

• Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna Funduszu 

Spójności 2014-2020

• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-

nych oraz budowanie współpracy  metropolitalnej.

Fundusze zewnętrzne25 Raport o stanie gminy Stare Babice za 2021 rok



• Wsparcie finansowe dla OSP Stare Babice na za-

kup specjalistycznego sprzętu tnąco-gaśniczego 

„CutLanca CL-360K”

• Zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej 

dla OSP Stare Babice

• Zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej 

dla OSP Borzęcin Duży

• Organizacja koncertu na rozpoczęcie cyklicznego 

sezonu letniego gm. Stare Babice pn.: „Kulturalne 

lato”.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021

• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Topolinie 

i Borzęcinie Dużym, budowa boiska do piłki noż-

nej oraz boiska do siatkówki na polanie pomiędzy 

Klaudynem a Janowem, zakup sygnalizatorów 

prędkości (Lipków), montaż wiaty autobusowej 

„Stanisławów”

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej (MIWIS 2021)

• Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej na 

terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie 

Dużym.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

Projekty obejmujące wyłącznie 
pomoc niefinansową

W 2021 roku  gmina uczestniczyła także w 4 poniższych 

projektach szkoleniowo- doradczych, które obejmowa-

ły wyłącznie pomoc niefinansową: 

• Projekt  pilotażowy SUMP „Plan Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego 

Warszawa-Zachód”,         

• Akademia samorządowa: „Dostępność Plus – 

mazowieckie i łódzkie” – projekt szkoleniowy, 

w którym gmina uzyskała także „Raport przeglądu 

procedur w zakresie dostępności wraz z rekomen-

dacjami działań naprawczych”,

• „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwe-

stora dla JST województwa mazowieckiego.  (Lider 

ARM S.A.)”,

• „Skuteczny Samorząd – doskonalenie kompetencji 

kadr JST”. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 

• Program  „Laboratoria Przyszłości” – zakup wy-

posażenia technicznego niezbędnego do rozwoju 

umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzie-

ży ze szkół podstawowych z tzw. kierunków STE-

AM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 

matematyka) dla SP Koczargi Stare, SP Borzęcin 

Duży, SP Zielonki-Parcela, SP Stare Babice.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

• Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-

cych azbest w Gminie Stare Babice w 2021 r., 

• Wymiana istniejącego oświetlenia na ul. Warszaw-

skiej na oświetlenie w technologii LED z central-

nym sterowaniem.

Gmina Stare Babice w 2021 r. realizowała Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na pod-

stawie Uchwały Nr XXIV/259/2020 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie programu 

współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami poza-

rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego na rok 2021.

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

WSPÓŁPRACA GMINY 
STARE BABICE 

Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI
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Wykonanie

Plan

Wartość zawartych umów

25 992,00 zł

45 000,00 zł

25 992,00 zł

Dodatkowo podjęto współpracę z organizacjami poza-

rządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień wśród 

dzieci i młodzieży realizując cele określone w Uchwale 

nr XXVII/293/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 

17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok. 

W celu realizacji programu współpracy z organizacja-

mi pozarządowymi ogłoszono 6 otwartych konkursów 

w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontaria-

cie:

1. Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu po-

mocy społecznej i działalności na rzecz osób nie-

pełnosprawnych na terenie Gminy Stare Babice 

– środki 140 000 zł.

2. Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu 

wspierania i upowszechniania działań kulturalnych 

na terenie Gminy Stare Babice 

         – środki 150 000 zł

3. Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu i turystyki 

– środki 50 000 zł

4. Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży– 

– środki 50 000 zł

5. II otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży 

– środki 21 500 zł

6. Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu 

edukacji społecznej i wychowania

 – środki 45 000 zł.

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i mło-
dzieży

• warsztaty w ramach uniwersytetu dla 
dzieci

• prowadzenie świetlicy środowiskowej 
dla dzieci

• edukacyjna jazda konna
• zajęcia teoretyczne i praktyczne z że-

glarstwa

Wykonanie

Plan

Wartość zawartych umów

50 000,00 zł

50 000,00 zł

45 473,27 zł

Edukacja społeczna i wychowanie

• warsztaty i wykłady dla rodziców
• grupa wsparcia dla mam, doradztwo 

zawodowe
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Kultura fizyczna, sport i turystyka

• zajęcia sportowe dla dzieci
• zajęcia sportowe dla seniorów

Wykonanie

Plan

Wartość zawartych umów

29 650,00 zł

50 000,00 zł

29 650,00 zł

Pomoc społeczna i działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych

• hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych
• dożywianie dzieci w ramach świetlicy środowi-

skowej
• terapia muzyką i ruchem
• wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi 
• rehabilitacja dzieci w ośrodku w Bliznem Jasiń-

skiego
• dowóz niepełnosprawnych na zajęcia do ośrod-

ka w Łubcu

Wykonanie

Wykonanie

Plan

Plan

Wartość zawartych umów

Wartość zawartych umów

135 915,76 zł

82 667,00 zł

140 000,00 zł

150 000,00 zł

135 915,76 zł

79 085,01 zł

Wspieranie i upowszechniania 
działań kulturalnych

• warsztaty i zajęcia dla dzieci (zajęcia z dramy) 
• spotkania z autorytetami, wymiana młodzieży
• taniec towarzyski, szachy,warsztaty muzyczne
• wykłady i spotkania integrujące seniorów
• prowadzenie chóru
• spotkania w ramach klubu mam
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05
INWESTYCJE



W odpowiedzi na różnorodne potrzeby mieszkańców, 

Gmina Stare Babice w 2021 roku realizowała 58 zadań 

inwestycyjnych (część z nich to kontynuacja inwestycji 

z lat ubiegłych). Ogólna kwota wydatkowana z budżetu 

gminy na realizację inwestycji gminnych w 2021 roku 

to 15 586 404,95 zł (dotyczy inwestycji realizowanych 

przez RIG). Warto zaznaczyć, że wśród  zadań inwesty-

cyjnych 28 zostało zrealizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego. W budżecie gminy przeznaczono na niego 

środki w wysokości 661 282,26 zł. O przeznaczeniu 

tego budżetu decydują bezpośrednio mieszkańcy da-

nego sołectwa. To na podstawie ich głosowań Urząd na 

zlecenie sołectw zrealizował wybrane inwestycje. 

Więcej na ten temat:

Rozdział 16 - Fundusze Sołeckie - str. 93

Wśród głównych potrzeb mieszkańcy na pierwszym 

miejscu artykułują poprawę infrastruktury drogowej 

oraz bezpieczeństwo na drogach. Gmina w ramach 

swoich możliwości budżetowych oraz dzięki pozyska-

nym funduszom zewnętrznym (środki UE, rządowe, 

dotacje celowe) sukcesywnie udoskonala istniejącą in-

frastrukturę drogową oraz opracowuje dokumentację 

projektową, a następnie buduje drogi wraz z odwod-

nieniem i infrastrukturą towarzyszącą. Proces realizacji 

inwestycji drogowej (zaczynając od koncepcji  kończąc 

na pozwoleniu na użytkowanie) trwa zwykle ok. 3 lat.  

Drogi wojewódzkie i powiatowe

Główne inwestycje

W ostatnich latach obserwujemy dynamicz-
ny rozwój Gminy. Przybywa nowych zabudo-
wań a wraz z nimi mieszkańców. Wzrasta 
zapotrzebowanie na miejsca w placówkach 
oświatowych oraz zwiększa się natężenie 
ruchu na lokalnych drogach.

Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę 

skrzyżowania, chodników, kanalizacji deszczowej, 

budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji 

sieci elektroenergetycznych i wykonanie instalacji 

sygnalizacji świetlnej. Wykonane zostały również 

roboty na drodze wojewódzkiej nr 580 polegające na 

rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku 

objętym przebudową, wykonaniu konstrukcji jezdni 

wraz z nawierzchnią z asfaltobetonu. Zadanie zostało 

zrealizowane i rozliczone.

Rozbudowano drogę wojewódzką ul. Warszawską na 

odcinku od km 9+671 do km 9+872, przebudowano 

drogę powiatową ul. Piłsudskiego na odcinku 

od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Starych 

Babicach. W ramach inwestycji spółka Kreator Dom 

Construction sp. z o.o. sp. k. wybudowała drogę 

gminną ujętą w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego jako 15-1KDL. Przebudowane 

skrzyżowanie posiada sygnalizację świetlną. Zadanie 

zostało zrealizowane i rozliczone.

Wartość księgowa: 987 725,87 zł

Gmina:    429 358,06zł

MZDW:   558 367,81 zł

Wartość księgowa: 1 704 101,69 zł

Gmina:   443 404,07 zł

Powiat:   219 742,94 zł

MZDW:   821 211,74 zł

INWESTYCJE 
Skrzyżowanie ul. Reymonta 

z ul. Warszawską w Latchorzewie

Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego 

z ul. Warszawską w Babicach Nowych
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Drogi gminne

Zadanie realizowane na podstawie Uchwały nr 

XXXIV/366/2021 z dn. 5 lipca 2021 r. w sprawie udzie-

lenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego. Gmina Stare Babice udzieliła jej 

Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w formie 

dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku 

od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, 

dł. ok. 1100 mb, gm. Stare Babice”. W ramach inwesty-

cji wykonano nową nawierzchnię jezdni, odwodnienie 

oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie zostało zrealizo-

wane i rozliczone.

W ramach realizacji zadania przebudowano ul. Pohu-

lanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej po-

łożoną na terenie miejscowości: Stare Babice, Janów, 

Kwirynów. Przebudowana ulica posiada nawierzchnię 

asfaltową, jednostronny chodnik, kanalizację desz-

czową i oświetlenie. W ramach zadania „Promowanie 

zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój 

sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Ma-

zowiecki, Leszno i Stare Babice” wzdłuż ul. Pohulanka 

została wybudowana ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-

-rowerowy. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W ramach realizacji zadania wykonano budowę                    

ul. Orzechowej. Ulica posiada nawierzchnię z kostki 

betonowej, jednostronny chodnik, dojścia do furtek 

i podjazdy, odwodnienie oraz oświetlenie. Zadanie 

zostało zrealizowane i rozliczone.

Koszt inwestycji: ok.  3 000 000 zł

Wydatki Gminy:  1 500 000 zł
Wartość księgowa: 3 713 165,14 zł Wartość księgowa: 1 385 558,69 zł

długość:   1 100 mb długość:   1 250 mb długość:   570 mb

Współfinansowanie budowy 

drogi powiatowej ul. Spacerowej 

w Borzęcinie Dużym

Przebudowa ul. Pohulanka 

w Starych Babicach

Budowa ul. Orzechowej 

w Koczargach Starych 
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Odwodnienia

Dokumentacja projektowa

Doświetlenia przejść dla pieszych

Oświetlenie

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na od-

cinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej 

w Koczargach Nowych i Koczargach Starych 

wraz z budową drogi gminnej nr 411302W -    

ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową

W trakcie realizacji, w przetargu wyłoniono 

wykonawcę branży drogowej  i elektrycznej. 

W ramach przebudowy powstanie dwustronny 

chodnik, odwodnienie, oświetlenie oraz rondo na 

skrzyżowaniu ul. Klonowej i ul. Górki.

Wykonano dokumentację projektową oraz uzy-

skano zgody administracyjne na realizację robót. 

Projekt przewiduje budowę ciągu pieszo-rowe-

rowego jednostronnego, wykonanie konstrukcji 

jezdni i nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę 

oświetlenia.

Wybudowano kanalizację deszczową o dł. ok. 70 

mb wraz z montażem 5 studni. Zadanie zostało 

zrealizowane i rozliczone.

Zrealizowano część inwestycji polegającą na wy-

konaniu wylotu kanalizacji deszczowej do rowu 

Z-7. Roboty budowlane będą kontynuowane 

w 2022 roku.

Została wykonana koncepcja uwzględniająca 

wykonanie projektu nawierzchni ulicy na istnie-

jącej konstrukcji z jej wyprofilowaniem umożli-

wiającym odprowadzenie wód opadowych do 

rowów, chodnika po stronie zachodniej i ciągu 

pieszo-rowerowego z miejscem obsługi rowerów 

po stronie wschodniej. W roku 2022 wykonany 

zostanie projekt przebudowy drogi.

Na doświetlenia przejść dla pieszych wydatkowano 

z budżetu Gminy 122 175,76 zł. Zadanie było realizo-

wane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Lokalizacja 

przejść, których doświetlenie było realizowane w ra-

mach inwestycji gminnych:    

• Borzęcin Duży ul. Warszawska 

skrzyżowanie z ul. Poprzeczną (2 przejścia)

• Stare Babice ul. Sienkiewicza 

skrzyżowanie z ul. Szembeka

• Janów ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Andersa

• Stare Babice ul. Sienkiewicza 

skrzyżowanie z ul. Osiedlową

• Lipków ul. Mościckiego na wysokości posesji nr 14

• Koczargi Stare ul. Akacjowa 

skrzyżowanie z ul. Jarzębinową

• Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej 

w Topolinie

• Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie

• Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od 

ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach-Wsi

• Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego 

w Starych Babicach

Projekt został złożony do Starostwa, celem wy-

dania decyzji ZRiD. Projekt na odcinku od ul. 

Spacerowej do ul. Królewicza Jakuba obejmuje: 

ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, odwodnienie 

i oświetlenie a na odcinku ul. Królewicza Jakuba 

- ul. Klonowa chodnik dwustronny, odwodnienie 

i oświetlenie, dł. ok. 3 km.

Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski

na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie 

Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych

Przebudowa ul. Bugaj w Koczargach Nowych

Budowa kanalizacji deszczowej 

w ul. Karłowicza w Klaudynie

Budowa odwodnienia drogi gminnej 

dojazdowej 11-3KDD- Lipków

Rozbudowa ul. Sportowej 

w miejscowości Zielonki-Wieś

Koszt budowy:  61  241,70 zł
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PozostałeOświata i edukacja

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku 

Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o dodatkowe 

skrzydło mieszczące sale dydaktyczne: 5 sal lekcyjnych 

na parterze oraz 19 na piętrze. Po zakończeniu 

inwestycji w szkole będzie mogło się uczyć 500 uczniów 

więcej. Prace budowlane trwają.

W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono na-

wierzchnię boiska z trawy syntetycznej wraz miejsco-

wymi naprawami podbudowy oraz zamontowano nowe 

bramki. Inwestycja zlokalizowana była w Strefie Rekre-

acji Dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zrealizowane 

i rozliczone.

Zagospodarowanie Placu Chopina 

w Borzęcinie Dużym - etap I

Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypo-

czynkowego w Starych Babicach - etap I

W ramach realizacji inwestycji na istniejących 

alejkach o nawierzchni gruntowej wykonano 

nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej, 

zdemontowano, podniesiono i ponownie za-

montowano istniejące urządzenia gimnastycz-

ne, wykonano montaż ławek i koszy na śmieci. 

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W ramach realizacji inwestycji wykonano wiatę 

drewnianą i stanowiska na ognisko. Zadanie 

zostało zrealizowane i rozliczone.  Zrealizowana 

w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rok 2021 obfitował w inwestycje związane z oświatą 

i edukacją. Udało się m.in. zmodernizować kotłownię 

w SP w Koczargach Starych, kanalizację sanitarną w SP 

w Starych Babicach, wykonać instalację domofonową 

oraz wydzielić nową salę dydaktyczną w Przedszkolu 

Gminnym w Bliznem Jasińskiego, zbudować „Zieloną 

Salę” przy SP w Borzęcinie Dużym, ale przede wszystkim 

rozpoczęta została rozbudowa Szkoły Podstawowej 

w Zielonkach-Parceli. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Zielonkach-Parceli

Modernizacja boiska do piłki
nożnej w Borzęcinie Dużym

                          Wartość księgowa:     

26 981 952,87 zł

Wydatki Gminy w 2021 r.      

4 541 872,84 zł

Wartość księgowa: 1 230 000,00 zł

Z budżetu Gminy: 1 080 000,00 zł

Z budżetu   

Województwa 

Mazowieckiego:  150 000,00 zł  
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TRANSPORT

Utrzymanie komunikacji zbiorowej: 4 575 002,38 zł

W dziale transport w 2021 roku, poniesiono kosz-

ty w kwocie: 3 233 023,30 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 współfinansowa-

nie lokalnej linii uzupełniającej C.

Kwotę 1 090 599,08 zł wydatkowano na obsługę 

komunikacyjną linii L-6 i L-7. Środki w kwocie 251 380,00 

zł przeznaczono na dopłatę do Biletu Metropolitalnego 

dla mieszkańców gminy. W 2021 roku wydano 160 

Biletów Metropolitalnych.

W 2021 roku zostały wykonane utwardzenia dróg 

gminnych destruktem bitumicznym/masą asfaltową, 

polepszając znacznie komfort ich użytkowania. 

Realizowano zadania związane z utrzymywaniem 

przejezdności dróg i ich i sprzątaniem, w tym: zimowe 

utrzymanie dróg gminnych, sprzątanie chodników, 

cieków przykrawężnikowych i parkingów oraz zimowe 

utrzymanie chodników i parkingów, sprzątanie 

i zimowe utrzymanie przystanków autobusowych 

oraz opróżnianie koszy zlokalizowanych przy gminnych 

drogach, placach i skwerach, konserwacja kanalizacji 

deszczowej przy drogach gminnych. W celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego konserwowane 

było oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych, 

wykonywane i wdrażane były nowe projekty organizacji 

ruchu, mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników dróg tj. ograniczenia prędkości, progi 

zwalniające, wprowadzanie stref zamieszkania, 

lustra drogowe oraz oznakowanie umożliwiające 

wykonywanie pomiarów prędkości na niebezpiecznych 

odcinkach dróg, prowadzono konserwacje oświetlenia 

ulicznego. 

Obsługa linii L-6 i L-7

Konserwacje, naprawy i utrzymanie dróg

Utrzymanie komunikacji zbiorowej
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Kwota 1 783 988,07 zł wydatkowana została na zakup 

energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych, 

konserwację, dokonano opłat przyłączeniowych 

oświetlenia ulicznego oraz wymieniono uszkodzony 

słup oświetleniowy podświetlający przejście dla 

pieszych.

Oświetlenie ulic gminnych

Na całej długości ul. Warszawskiej wymieniliśmy 

oświetlenie uliczne na oprawy LED. 370 lamp LED 

w nowej technologii z innowacyjnym systemem 

centralnego sterowania marki Schreder pozwoli na 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 

50%. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane 

z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Warszawie w kwocie 885 600,00 zł, 

która w 30% może zostać umorzona. Wymieniliśmy 

w tym również 37 opraw LED doświetlających przejścia 

dla pieszych na tej ulicy. Dzięki nowemu oświetleniu 

ul. Warszawskiej wszyscy mieszkańcy gminy oraz inni 

użytkownicy przestrzeni publicznej zyskali wyższy 

komfort i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zakup energii elektrycznej: 

1 493 155,59 zł

Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy: 

263 237,34 zł

Link do filmu prezentującego nowe, energooszczędne 

oświetlenie ul. Warszawskiej: 

https://youtu.be/uBMuGlCfECY

Kwota 44 327,08 zł została przeznaczona na sprzątanie 

placów zabaw, wymianę uszkodzonych elementów 

drewnianych, dostęp do Elektronicznej Książki Placów 

Zabaw i Siłowni Plenerowych, zakupiono tabliczki 

informacyjne i opaski zaciskowe oraz dokonano 

ubezpieczenia mienia i sprzętu na placach zabaw.  

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano 

wydatki w kwocie 96 848,60 zł na zakup grilla 

betonowego, ławek i koszy, stołu zewnętrznego do 

pin pong oraz gry w szachy, doposażono plac zabaw 

dla najmłodszych przy Szkole w Koczargach Starych 

oraz kontener w instalację elektryczną, wykonano 

ogrodzenie Terenu Rekreacji ul. Sielskiej, miejsce 

rekreacji przy ul. Izabelińskiej oraz bezpieczne podłoże 

z piachu przy zjeżdżalniach i barierki na górce między 

zjeżdżalniami - ul. Kopernika 10.

Nowoczesne oświetlenie 
ul. Warszawskiej

Place zabaw
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• Z budżetu Gminy Stare Babice dofinansowano wy-

mianę indywidualnych źródeł ciepła w 64 lokalach 

mieszkalnych na terenie gminy na łączna kwotę 

318 250,09 zł

• Wykonywano oczyszczanie ścieków przykrawężni-

kowych w ramach ograniczenia pylenia wtórnego 

z ulic o łącznej długości 14,4 km

• Prowadzono punkt konsultacyjny w ramach Pro-

gramu Priorytetowego „Czyste Powietrze” do-

tyczący udzielania dofinansowania/pożyczek do 

wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji lub 

montażu fotowoltaiki

• Współpracowano z Kampinoskim Parkiem Na-

rodowym w zakresie ochrony istniejących lasów 

poprzez m.in. ochronę przed zabudową, wycinką 

drzew, nakazów usunięcia odpadów z działek gra-

niczących z ww. parkiem narodowym

• Zamontowano 3 czujniki powietrza w dwóch loka-

lizacjach: 2 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego 

(zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) 

oraz 1 na budynku przedszkola w Bliznem Jasiń-

skiego. Na stronie https://stare-babice.pl/ochro-

na-srodowiska/powietrze/jakosc-powietrza-w-

-gminie/ można w dowolnym momencie sprawdzić 

jakość powietrza w gminie lub bezpośrednio pod 

linkami:

Kompensacja przyrodnicza na terenach stanowiących 

własność Gminy: OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

I EKOLOGIA
W 2021 r. działania podejmowane w obszarze ochro-

ny środowiska i ekologii wynikały bezpośrednio z pro-

gramów i celów operacyjnych, określonych w Strategii 

Rozwoju Gminy, w tym w szczególności m.in.: 

• celu Nr 1.6 pn. Promocja idei wykorzystania OZE 

wśród mieszkańców, zmiana świadomości ekolo-

gicznej mieszkańców 

• celu Nr 1.7: pn. Ścisła współpraca z gminami sąsied-

nimi (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)

• Programu Ochrony Środowiska

• Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie

• Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare 

Babice na lata 2016 – 2030

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy jednym z najważ-

niejszych mierzalnych wyzwań, stojących przed gminą 

jest rozwiązanie do roku 2025 problemu zaśmiecania 

przestrzeni publicznej. Dotyczy to nie tylko kwestii 

sprzątania i sprawnego usuwania odpadów i śmieci, 

lecz również likwidacji/znacznego ograniczenia nie-

legalnych: reklam, banerów i bilbordów - szpecących 

krajobraz gminy.  

Działania przeprowadzone w 2021 r.

• Wykonano kompensację przyrodniczą w zakresie 

zieleni przydrożnej oraz na terenach stanowiących 

własność Gminy

• Na potrzeby egzekwowania zakazu spalania od-

padów w paleniskach indywidualnych, w 2021 r. 

podpisano umowę z Centralnym Laboratorium 

Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. W tym czasie 

skontrolowano 180 posesji pod względem ewen-

tualnego nielegalnego spalania odpadów – wysta-

wiono 5 pouczeń oraz 9 mandatów

W 2021 roku została zamontowana instalacja fotowol-

taiczna na dachu Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. 

Rynek 32. Instalacja o mocy łącznej 29,88 kWp składa 

się z 72 paneli fotowoltaicznych o mocy 415 Wp, każdy 

z pełną optymalizacją. System jest podłączony na stałe 

do sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana ener-

gia jest zużywana na potrzeby własne budynku. Korzy-

stanie z instalacji fotowoltaicznej jest przewidziane na 

okres od 25 do 30 lat. Koszt inwestycji: 120 000 zł. Jest 

to pierwsza z planowanych inwestycji w obszarze Zie-

lonej Energii.

Gmina Stare Babice inwestuje 
w Odnawialne Źródła Energii

Monitoring wydajności instalacji 
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1. Czujnik powietrza Blizne Jasińskiego                                                    

– przedszkole 

2. Czujnik powietrza Blizne Łaszczyńskiego                                 

– ulica Graniczna 

3. Czujnik powietrza Blizne Łaszczyńskiego                            

– kapliczka 

• W ramach ochrony mieszkańców przed podtopie-

niami Gmina Stare Babice partycypowała w kosz-

tach utrzymania rowów melioracyjnych poprzez 

udzielanie dotacji celowej dla Gminnej Spółki 

Wodnej Stare Babice. W roku 2021 r. dotacja ta 

wyniosła 120 000 zł

• Przeprowadzono 212 kontroli zbiorników bezod-

pływowych w zakresie zawartych umów na odbiór 

nieczystości ciekłych i częstotliwości opróżniania 

zbiorników bezodpływowych. W 11 przypadkach 

zakończyło się to wystawieniem mandatu karnego 

kredytowanego, a w 13 udzielono pouczenia

• Podnoszono świadomość ekologiczną mieszkań-

ców oraz prowadzono edukację ekologiczną dzieci, 

młodzieży i dorosłych m.in. poprzez:

- konkursy i organizację imprez tematycznych (np. kolej-

na edycja Eko-konkursu dotyczącego zbiórki surowców 

wtórnych w szkołach i  przedszkolach czy Eko Piknik);

- publikację artykułów w lokalnej prasie, na stronie 

Urzędu Gminy oraz w mediach społecznościowych, 

- przygotowanie i rozdysponowanie ulotki informacyj-

ne „Jak segregować odpady”;

- założenie kompostownika przy Szkole Podstawowej 

w Borzęcinie Dużym, pełniącego funkcję edukacyjną, 

skutecznie ograniczającego ilość przez tę placówkę wy-

twarzanych odpadów;

- wspieranie oddolnych inicjatywy mieszkańców doty-

czące sprzątania terenów gminnych poprzez promo-

wanie akcji takich jak np.: „Dzień ziemi”. Mieszkańcy 

Program ograniczania niskiej emisji
biorący udział w akcji zostali zaopatrzeni w worki na 

odpady oraz rękawiczki. Na potrzeby akcji zapewniono 

odbiór zebranych odpadów.

• Ze względu na okres pandemii ograniczone było 

realizowanie wielu konkursów, pikników czy spo-

tkań w zakresie ochrony środowiska a edukację 

ekologiczną realizowano głównie w formie elektro-

nicznej (np. spotkanie online w programie Czyste 

Powietrze), dostępny punkt z programu „Czyste 

Powietrze” na ekotargach gminnych, dniu mężczy-

zny w Wojcieszynie, rozesłano 1992 ulotki z tego 

programu

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 oraz ogrzewaczy powietrza) w sektorze 

komunalno-bytowym oraz sektorze usług i handlu 

oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2021 

r. zakończono aktualizację inwentaryzacji źródeł 

ciepła. Pozwoliło to poznać skalę emisji zanieczyszczeń 

spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł 

ciepła oraz ich przybliżoną lokalizację i liczbę 

mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania. 

Pozwoli to oszacować koszty na przeprowadzenie 

wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz 

lepsze dopasowanie programów pomocowych do 

zapotrzebowania mieszkańców. W wyniku aktualizacji 

zostało zinwentaryzowane źródło ciepła w 6999 

posesjach. 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 2021 

z budżetu gminy udzielono dofinansowania na wymianę 

64 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).  

Zestawienie ilości i powierzchni gminnych parków, 

terenów zieleni i rekreacyjnych:

Ochrona środowiska i ekologia39 Raport o stanie gminy Stare Babice za 2021 rok

https://api.syngeos.pl/api/public/widget.html?deviceId=7919&sensorsList%5B%5D=temperature&sensorsList%5B%5D=humidity&sensorsList%5B%5D=air_pressure&sensorsList%5B%5D=pm1&sensorsList%5B%5D=pm2_5&sensorsList%5B%5D=pm10&template=vertical&theme=light&legend=false
https://api.syngeos.pl/api/public/widget.html?deviceId=7919&sensorsList%5B%5D=temperature&sensorsList%5B%5D=humidity&sensorsList%5B%5D=air_pressure&sensorsList%5B%5D=pm1&sensorsList%5B%5D=pm2_5&sensorsList%5B%5D=pm10&template=vertical&theme=light&legend=false
https://api.syngeos.pl/api/public/widget.html?deviceId=7921&sensorsList%5B%5D=temperature&sensorsList%5B%5D=humidity&sensorsList%5B%5D=air_pressure&sensorsList%5B%5D=pm1&sensorsList%5B%5D=pm2_5&sensorsList%5B%5D=pm10&template=vertical&theme=light&legend=false
https://api.syngeos.pl/api/public/widget.html?deviceId=7921&sensorsList%5B%5D=temperature&sensorsList%5B%5D=humidity&sensorsList%5B%5D=air_pressure&sensorsList%5B%5D=pm1&sensorsList%5B%5D=pm2_5&sensorsList%5B%5D=pm10&template=vertical&theme=light&legend=false
https://api.syngeos.pl/api/public/widget.html?deviceId=7922&sensorsList%5B%5D=temperature&sensorsList%5B%5D=humidity&sensorsList%5B%5D=air_pressure&sensorsList%5B%5D=pm1&sensorsList%5B%5D=pm2_5&sensorsList%5B%5D=pm10&template=vertical&theme=light&legend=false
https://api.syngeos.pl/api/public/widget.html?deviceId=7922&sensorsList%5B%5D=temperature&sensorsList%5B%5D=humidity&sensorsList%5B%5D=air_pressure&sensorsList%5B%5D=pm1&sensorsList%5B%5D=pm2_5&sensorsList%5B%5D=pm10&template=vertical&theme=light&legend=false


Program usuwania 
wyrobów azbestowych

Brak realizacji wniosków najczęściej wynikał z braku 

wykonanych przyłączy gazowych do poszczególnych 

budynków leżących po stronie wnioskodawców.  W la-

tach 2018-2028 na ten cel planowane jest wydatkowa-

nie 2 000 000 zł, wg Uchwały Nr XXXIX/411/18 Rady 

Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 roku.

Wymiany źródeł ciepła w gminie w ostatnich latach

W 2002 roku w Polsce przyjęto program usuwania wy-

robów 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 zawie-

rających azbest. Gmina Stare Babice od 2008 roku or-

ganizuje 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 „Progra-

mu usuwania wyrobów azbestowych dla gminy Stare 

Babice na lata 2016 - 2032”. Gmina finansuje zarówno 

odbiór, jak i demontaż wyrobów zawierających azbest. 

Usunięcie wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawie-

rających azbest z terenu Gminy Stare Babice zostało 

dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w kwocie 9 070,00 zł. W 2021 r. zrealizowano odbiór 

z 21 nieruchomości (5 zrezygnowało). Zgodnie z Pro-

gramem Usuwania Wyrobów Azbestowych dla gminy 

Stare Babice na lata 2016 – 2032 do odbioru pozostało 

jeszcze ok. 40 000 m2. Na podstawie Krajowego Progra-

mu 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. 

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 zawie-

rających azbest powinien zostać pokryty ze środków 

własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieru-

chomości. Od samego początku dla zachęcenia miesz-

kańców i przyspieszenia całego procesu Gmina Stare 

Babice corocznie organizuje zupełnie bezpłatny dla 

mieszkańców odbiór wyrobów zawierających azbest 

wraz z ich demontażem z dachu.

Ilość odebranych wyrobów w 2021

Eko Piknik
W lipcu na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-

-Parceli odbył się gminny Eko Piknik. Podczas wyda-

rzenia zorganizowano m.in.: warsztaty pszczelarskie 

i wikliniarskie oraz szkolenie z pierwszej pomocy. Na 

najmłodszych czekały konkursy przygotowane przez 

Urząd Gminy Stare Babice. W nagrodę za prawidłowe 

odpowiedzi uczestnicy otrzymywali: rośliny, torby eko-

logiczne, kolorowanki oraz publikacje o tematyce eko-

logicznej. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cie-

szyły się nowe śmieciarki GPK Eko-Babice, przejażdżki 

pojazdem wielozadaniowym OSP Borzęcin oraz łaziki 

marsjańskie, rakiety, satelity, balony i sprzęt krótkofa-

larski zaprezentowane przez Studenckie Koło Astro-

nautyczne Politechniki Warszawskiej. Na Eko Pikniku 

znajdował się także punkt konsultacyjno-informacyjny 

Programu „Czyste Powietrze”, w którym można było 

uzyskać informacje dotyczące dofinansowania wymia-

ny pieca oraz termomodernizacji domu. Dla zaintere-

sowanych dostępne były ulotki oraz broszury związa-

ne z programem „Czyste Powietrze”. Wśród dorosłych 

duże zainteresowanie wzbudziły wykłady Pani Joanny 

Baranowskiej na temat podstaw kompostowania. Trzy 

osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi na 

zadanie w quizie pytania otrzymały zbiorniki na desz-

czówkę. Fundatorem nagród był Warszawski Bank 

Spółdzielczy. Podczas Eko Pikniku odbyła się także 

zbiórka elektrośmieci i zużytych baterii zorganizowana 

przez REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Elec-

tro-System Organizacja Odzysku.

Film z wydarzenia można obejrzeć na stronie:  

https://youtu.be/WbFwjJcfxa0

2020 2021

Liczba wymienionych 
źródeł ciepła

35 szt. 64 szt.

Kwoty wydatkowane 
na dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła
172 315,04 zł 318 250,09 zł

Ochrona środowiska i ekologia40 Raport o stanie gminy Stare Babice za 2021 rok

https://youtu.be/WbFwjJcfxa0


Urząd Gminy Stare Babice we współpracy 

z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz Gminną 

Spółką GPK Eko-Babice wydał publikację poświęconą 

promowaniu i propagowaniu zachowań oraz działań 

związanych z ochroną i oszczędzaniem wody. „Wodne 

opowieści” to książka z której dzieci dowiedzą się m.in. 

na czym polega proces filtracji, a także skąd bierze się 

woda w Kampinoskim Parku Narodowym. Nauka przez 

zabawę przynosi najlepsze efekty, dlatego najmłodsi 

Mieszkańcy naszej gminy znajdą tam również rebusy, 

ćwiczenia doświadczalne do wykonania samodzielnie 

w domu, a także grę planszową. Edukacja ekologiczna 

najmłodszych to najlepsza inwestycja w ochronę 

zasobów naturalnych naszej planety.

„Wodne Opowieści”

Gminny Eko Targ
W 2021 r. w ramach wydarzenia kulturalnego, Urząd 

Gminy Stare Babice zorganizował Gminny Eko Targ. 

Dużą zaletą targu, oprócz świeżych i zdrowych pro-

duktów, była możliwość przeprowadzenia rozmów 

z Wystawcami, którzy zawsze służyli radą i inspiru-

jącymi wskazówkami. To także doskonała okazja, by 

posmakować i zakupić bezpośrednio od producenta 

wartościowe produkty, takie jak: miody, sery, ryby, 

a także kosmetyki. Od czerwca do grudnia odbyło się 

13 targów, w tym kilka dodatkowych akcji poświęco-

nych m.in. budowie karmników i dokarmianiu ptaków, 

wyprzedaży używanych artykułów zorganizowanej pod 

hasłem „Garażówka” oraz impreza Mikołajkowa skie-

rowana do najmłodszych Mieszkańców naszej Gminy.
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Zbiórka surowców wtórnych Karmniki dla ptaków

Uczniowie z terenu naszej gminy już po raz czwarty wzięli udział w Konkursie Środowiskowym Zbiórki Surowców 

Wtórnych, którego organizatorem we współpracy z Gminą Stare Babice był operator odbioru odpadów 

komunalnych - firma Byś-Wojciech Byśkiniewicz. W każdej z ośmiu gminnych publicznych placówek oświatowych 

przynoszone surowce były skrupulatnie liczone, ważone, a informacje te zbierane w specjalnych raportach. Poniżej 

prezentujemy wyniki konkursu i gratulujemy laureatom zaangażowania oraz podjęcia aktywności związanych 

z ochroną środowiska naturalnego.

Z początkiem grudnia 2021 r., na terenie gminnego 

parku w Starych Babicach zamontowane zostały 

karmniki dla ptaków, a w ramach Gminnych Eko Targów 

zorganizowano 2 edycje warsztatów przyrodniczych 

poświęconych budowaniu karmników. Uczestnicy 

spotkań mieli okazję poznać zarówno zasady 

prawidłowego dokarmiania ptaków, jak również 

samodzielnie zmontować karmnik.

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH I BATERII:

I miejsce 3,989 pkt. 

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

II miejsce 0,565 pkt. 

Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym

III miejsce 0,403 pkt. 

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH I BATERII:

I miejsce 124,851 pkt. 

Przedszkole w Starych Babicach

II miejsce 13,757 pkt. 

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

III miejsce 3,203 pkt. 

Przedszkole w Borzęcinie Dużym
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Program opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami 

Trwałe oznakowanie zwierząt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Stare Babice jest uchwalany co roku. W roku 2021 został 

przyjęty uchwałą nr XXXII/335/2021 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 25 marca 2021 r. Celem programu jest 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno 

żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 

W 2021 roku program był realizowany poprzez Klinikę 

weterynaryjną Vetriver Andrzej Małkowski z siedzibą 

w Laskach ul 3-go Maja 89 - w przypadku zwierząt 

bezdomnych oraz kotów wolnożyjących.  

Ograniczenie niekontrolowanego 

rozrodu psów i kotów

Zadanie to obejmowało wyłapywanie zwierząt 

bezdomnych, zarówno psów, jak i kotów oraz 

wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz 

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 2021 roku kwoty 

przedstawiały się następująco:

Jednym z elementów programu program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Stare 

Babice, jest ich trwałe oznakowanie. Oznakowanie 

polega na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia 

mikrochipu z zapisanymi danymi, umożliwiającymi 

identyfikację właściciela. Dzięki przeprowadzaniu 

akcji informacyjnych i edukacyjnych, w ostatnich 

latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania 

przedmiotowymi zabiegami. W roku 2021 dane 

przedstawiają się następująco:

W roku 2021 w ramach realizacji programu wykonano 

następującą ilość zabiegów kastracji i sterylizacji zwie-

rząt wolnożyjących i bezdomnych: 

 Rodzaj zabiegu Dofinansowanie

kastracja 95 zł

sterylizacja 150 zł

kastracja 25 zł

sterylizacja 70 zł

 2020 2021

kastracja 9 3

sterylizacja 20 4

kastracja 14 81

sterylizacja 32 60

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 2021 gmina podpisała umowę na odławianie 

zwierząt z kliniką weterynaryjną Vetriver Andrzej 

Małkowski z siedzibą w Laskach ul. 3-go Maja 89. 

Gmina prowadziła akcje adopcyjne mające na celu 

znalezienie nowych właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt pochodzących z terenu Gminy. W latach 2020 

i 2021 statystyka przestawiała się następująco:

 
              

2020 2021 2020 2021

Liczba adopcji 
ze schroniska

0 0 1 2

Liczba adopcji 
z lecznicy 

weterynaryjnej
80 75 23 20

Liczba odbiorów 
właścicielskich 
ze schroniska

0 0 0 0

*koty uznawane są za zwierzęta wolno żyjące tzn. nie za-
pewnia im się miejsc w schroniskach a pomoc polega na 
dokarmianiu, leczeniu/kastracji i sterylizacji oraz wypusz-
czaniu w miejscu odłowienia.

Wydatki na realizację Programu wyniosły 

396 089,38 zł. 
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Ilość odpadów odebranych z GPSZOK w 2021 r.

Kod 

odpadów
Rodzaj odpadów

Masa odebranych 

odpadów komunalnych [Mg]

16 01 03 Zużyte opony 29,540

17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
318,640

20 01 01 Papier i tektura 40,080

20 01 02 Szkło 11,640

20 01 11 Tekstylia 7,640

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,700

20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 31
6,220

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,970

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 1,700

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20,960

20 01 38 Drewno 26,600

20 01 39 Tworzywa sztuczne 36,160

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 161,580

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 278,960

Suma 941,390

Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych w 2021 r.

Kod 

odpadów
Rodzaj odpadów

 Masa odebranych 

odpadów komunalnych [Mg]

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 507,040

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 847,160

15 01 07 Opakowania ze szkła 696,000

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 3277,200

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3881,800

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 148,980

Suma 9358,180

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GPSZOK, 

funkcjonuje punkt wymiany niepotrzebnych rzeczy, takich jak: meble, zabawki, 

książki, sprzęt sportowy itp.

GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2021 r. dopłata z budżetu Gminy 

Stare Babice do odpadów komunalnych 

wytworzonych przez mieszkańców gminy 

wyniosła ok. 4 500 000 zł.

Rok
Liczba osób 

segregujących

Liczba osób 

niesegregujących

Liczba 

posesji*

2020 19 589 n/d 6 476

2021 20218 n/d 6 698

Porównanie ilości odbieranych odpadów z GPSZOK 

oraz posesji zamieszkanych w latach 2020-2021

Rok

Ilość odpadów odebranych 

łącznie z przed posesji 

zamieszkałych oraz z GPSZOK [Mg]

Ilość odpadów odebranych

w przeliczeniu na

mieszkańca / rok

2020 9922,605 506,54

2021 10299,570 509,40

Rok
Ilość odpadów odebranych 

sprzed posesji zamieszkałych [Mg]

Ilość odpadów odebranych 

z GPSZOK [Mg]

2020 9109,070 813,535

2021 9358,180 941,390

Porównanie ilości wytwarzanych odpadów w gminie w latach 2020-2021
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[Mg] -  jednostka masy równa jednemu milionowi 

gramów (1 000 000 g) – inaczej tona [t].

• Na terenie gminy Stare Babice w bieżącej eksploatacji znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 

ok. 214 km

• Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej i odebranej w roku 2021 wynosi 1,95 km.

• Łączna długość czynnej sieci wodociągowej wynosi ok. 205 km

• Całkowita długość sieci wodociągowej wybudowanej i odebranej w roku 2021 wynosi 3,82 km.

2021 r. Udział Porównanie do 2020 r. 2020 r.

Wydobycie wody (razem)  1 052 530 81,0% 4,5% 1 007 096

SUW Stare Babice 458 813 35,3% 24,6% 368 223

SUW Borzęcin Mały 593 717 45,7% -7,1% 638 873

Zakup wody MPWiK 247 503 19,0% -25,1% 330 432

RAZEM: 1 300 033 100% -2,8% 1 337 528

Woda wtłoczona do sieci produkcja własna 1 001 666 77,0% 3,6% 966 485

Woda wtłoczona do sieci (własna zakup) 1 249 169 96,1% -3,7% 1 296 917

Sprzedaż ogółem: 1 120 887 100,0% -7,0% 1 205 196

Woda technologiczna/ potrzeby własne ogółem: 26 810 100,0% -41,7% 45 998

Straty na sieci [m3]: 152 336 - 76,4% 86 334

Straty na sieci: 11,7% - 81,5% 6,5%

GPK „EKO-BABICE”

Bilans eksploatacyjny wodociągu 2021 r.

Oczyszczalnia ścieków 2021 r. 2020 2021 Porównanie do 2020 r.

Ilość ścieków oczyszczonych [m3/rok] 1 222 998 1 458 481 19,3%

Średnia dobowa [m3/d] 3 351 3 996 19,3%

Nieczystości ciekłe przyjęte w punkcie zlewnym [m3/rok] 22 715 51 629 127,3%

Ilość ścieków zafakturowanych [m3/rok] 967 650 988 193 2,1%

Różnica w ilości ścieków oczyszczonych a zafakturowanych [m3] 255 348 470 288 84,2%

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe odpad o kodzie 
19 08 05 [Mg/rok]

2 158 2 539 17,6%

Współczynnik ilość osadów do ilości ścieków 0,001765 0,001741 -1,4%

Skratki odpad o kodzie 19 08 01 [Mg/rok] 96 98 1,7%

Zawartość piaskowników odpad o kodzie 19 08 02 [Mg/rok] 28 29 3,7%
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08
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



PLANOWANIE
PRZESTRZENNE 

Numer uchwały i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy

Data wejścia w życie

Nazwa MPZP

Zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go zachodniej części Gminy Stare 
Babice w zakresie części wsi Bo-
rzęcin Duży i części wsi Borzęcin 
Mały – pomiędzy ulicami War-
szawską, Kosmowską i Krótką.

Plany uchwalone w 2021 r.

XXXI/327/2021 z dnia 25 lutego 
2021 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19 

kwietnia 2021 r. poz. 3494 

4 maja 2021 r.

Planowanie przestrzenne w gminie Stare Babice jest 

niezwykle ważnym elementem działalności samorządu 

gminnego. Gminę Stare Babice na tle kraju wyróżnia 

fakt, iż 100% jej powierzchni objęte jest miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. Średnia 

dla obszaru kraju wynosi ok. 32,6% (wg danych portalu 

OnGeo.pl). W gminie obowiązuje 27 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie 

opracowywania jest 10 planów miejscowych na 

terenach części wsi: Borzęcin Duży – Wierzbin, Stare 

Babice „Sienkiewicza – Zielona”, 9 obszarów usługowych 

(Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin 

Duży i Borzęcin Mały), Blizne Łaszczyńskiego, Mariew, 

Stanisławów, Klaudyn oraz w różnych częściach gminy 

Postęp prac nad prowadzonymi procedurami planistycznymi  – stan na grudzień 2021 r.

(tzw. plan regulacyjny). W 2021 roku kontynuowano 

prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice 

zainicjowanego Uchwałą Nr X/95/2019 podjętą przez 

Radę Gminy Stare Babice w dniu 27 czerwca 2019 r. 

z późniejszymi zmianami. Zmiana Studium objęła ściśle 

określony uchwałą zakres opracowania, składający 

się z 25 obszarów na terenie całej gminy. W 2021 

roku w ramach procedury odbyły się pogłębione 

konsultacje społeczne realizowane we współpracy 

z Fundacją Sendzimira. Konsultacje te odbywały 

się w kilku etapach, podczas których zrealizowano 

następujące techniki: dwa spotkania konsultacyjne 

(online), grę o przestrzeń, dwa warsztaty konsultacyjne 

oraz spotkanie otwarte. Każde ze spotkań zgromadziło 

wielu uczestników, którzy aktywnie brali w nich udział. 

Wprowadzenie zmian w Studium, w dalszej kolejności 

umożliwi uregulowanie ważnych kwestii w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO UCHWAŁY NR XXXI/328/2021 

RADY GMINY STARE BABICE 
Z DNIA 25.02.2021 R.

UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU
URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA

MAZOWIECKIEGO POZ. 
Z DNIA

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4154

Numer uchwały i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy

Data wejścia w życie

Nazwa MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Janów – obszar II

XXXI/328/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 3494 

22 maja 2021 r.

Numer uchwały i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy

Data wejścia w życie

Nazwa MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 3 
obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi 
Nowe i Zielonki - Parcela, w Gminie Stare Babice

XXXV/362/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. poz. 7367

4 września 2021 r.
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Numer uchwały i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy

Data wejścia w życie

Nazwa MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Latchorzew

XXXV/363/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. poz. 7368

4 września 2021 r.

Numer uchwały i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy

Data wejścia w życie

Nazwa MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Stare Babice „Koczarska - Sienkiewicza”

XXXVIII/408/2021 z dnia 28 października 2021 r.

29 grudnia 2021 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. poz. 11839
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Podstawa regulacji: art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Sposób zarządzania nieruchomościami

GOSPODAROWANIE
ZASOBEM

NIERUCHOMOŚCI 
Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Stare 

Babice odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwałą          

Nr XLI/440/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwa-

ły  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

wchodzącymi w skład gminnego zasobu oraz Zarządze-

niem Nr 142/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 

lipca 2020 r. w sprawie udostępniania gruntów stano-

wiących własność lub będących w posiadaniu Gminy 

Stare Babice w celu realizacji, modernizacji, naprawy, 

konserwacji eksploatacji podziemnych inwestycji linio-

wych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 

Dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy, głównie 

w zakresie dróg publicznych, w 2021 r. gmina Stare Ba-

bice nabyła nieruchomości gruntowe:

• w drodze umów cywilno-prawnych – 11 dzia-

łek o łącznej powierzchni 0,1379 ha, o wartości                

59 837,00 zł,

• w drodze komunalizacji – 6 działek o łącznej po-

wierzchni 1,1681 ha, o wartości 430 560,00 zł,

• na podstawie decyzji Wójta Gminy Stare Babice 

zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Gmina 

przejęła na własność 12 działek o powierzchni 

0,2456 ha,

• na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-

W 2021r. oddano w najem krótkoterminowy 21 dzia-

łek za łączną kwotę 24 140,40 zł brutto. Gmina wydaje 

zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-

nej na gruntach nie stanowiących dróg publicznych. 

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na nieru-

chomościach gminnych oraz udostępnienia gruntów 

pod inwestycje liniowe w 2021 r. wynosiły łącznie                  

347 037,75 zł brutto. 

Niezmiennie ważnym zadaniem pozostaje regulacja 

stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne. 

W 2021 r. Gmina Stare Babice uzyskała tytuł prawny do  

6 nieruchomości gruntowych, szczegóły przedstawiono 

w poniższej tabeli:  

Nr dz. ew. Miejscowość / ulica Powierzchnia  
Nr decyzji Wojewody 

Mazowieckiego 

Data wydania 

/uprawomocnienia

68/6
Babice Nowe 

ul. Wieruchowska
4 090 m² 4264/2020

08.12.2020 r. 

/29.01.2021 r.

61/1
Zielonki Parcela 

ul. Wieruchowska
3 747 m² 413/2021

08.02.2021 r. 

/01.04.2021r.

772/1
Stare Babice 

ul. Wieruchowska
3 764 m² 414/2021

08.02.2021 r. 

/01.04.2021 r.

117/4
Babice Nowe 

ul. Wieruchowska
1 m² 810/2021

08.03.2021 r. 

/30.03.2021 r.

4/3
Blizne Jasińskiego 

ul. Hubala Dobrzańskiego
29 m² 1709/2021

08.06.2021 r. 

/13.07.2021 r.

4/5
Blizne Jasińskiego 

ul. Hubala Dobrzańskiego
50 m² 1710/2021

08.06.2021 r. 

/13.07.2021 r.

cji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Gmi-

na przejęła na własność 9 działek o powierzchni 

0,0699 ha.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą 

w Warszawie przeniósł nieodpłatnie - w trybie art. 

24 ust. 5 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 19 października 

1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa dz. ew. 802/35 z obrębu 

Borzęcin Duży o pow. 1,71 ha z przeznaczeniem 

na cele związane z realizacją inwestycji infrastruk-

turalnych służących wykonaniu zadań własnych 

gminy w zakresie pomocy społecznej i edukacji pu-

blicznej, kultury i kultury fizycznej, tj. pod budowę 

przedszkola z funkcją senioralną wraz z urządze-

niem zieleni publicznej ogólnodostępnej. Oszaco-

wana wartość nieruchomości 2 000 000 zł (akt no-

tarialny Rep. A 8083/2021 z dnia 28 października 

2021 r.)

W 2021 r. Gmina Stare Babice dokonała zamiany działki 

we wsi Borzęcin Duży na działkę o tej samej wartości, 

celem poprawy warunków nieruchomości, na której 

zlokalizowano kontener socjalny.
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Na rozpatrzenie przez Wojewodę Mazowieckiego 

oczekują wnioski dotyczące:

• gruntów zajętych pod ul. Mikołaja Reja i ul. Juliu-

sza Słowackiego (dz. ew. 16/1-16/14) w Bliznem 

Jasińskiego,

• gruntów zajętych pod ul. Jana Kochanowskiego 

(dz. ew. 17/7) i ul. Mikołaja Kopernika (dz. ew. 25/5) 

w Bliznem Jasińskiego,

• gruntów zajętych pod ul. Sergiusza Prokofiewa (dz. 

ew. 776/1) w Klaudynie.

Na etapie zbierania potrzebnej dokumentacji jest re-

gulacja stanu prawnego kolejnych 6 nieruchomości 

gruntowych: ul. Szeligowska (dz. ew. 146) w Latcho-

rzewie, ul. Osiedlowa (dz. ew. 286) w Starych Babicach,                   

ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od ronda w Sta-

rych Babicach –Babice Nowe - Latchorzew, ul. Decow-

skiego (dz. ew. 630) w Latchorzewie, ul. Wodnisko (dz.

ew. 569) w Borzęcinie Dużym oraz ul. Rycerska (dz. ew. 

491) w Borzęcinie Dużym.

W 2021 roku nadano nazwy:

• ulicy w Klaudynie nazwę Anny Jantar,

• ulicom położonym we wsi Zielonki-Wieś nazwy: 

majora Adolfa Pilcha „Doliny”, majora Walerego 

Remiszewskiego, Heleny Błońskiej, księdza Ber-

narda Jarzębskiego, 

• w miejscowości Borzęcin Mały przedłużono istnie-

jącą nazwę ulicy Lawendy (dz. ew. 170),

• w miejscowości Blizne Jasińskiego przedłużono 

istniejącą nazwę ulicy Tadeusza Kościuszki (dz. ew. 

261/36),

• rondu we wsi Zielonki-Parcela, znajdującemu się 

u zbiegu ulicy Warszawskiej i ulicy Południowej – 

nazwę rondo imienia Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy, 

• rondu we wsi Klaudyn znajdującemu się u zbiegu 

ulic gen. Władysława Sikorskiego, płk. Aleksandra 

Krzyżanowskiego i Ekologicznej – nazwę rondo 

imienia Klaudyny Potockiej.  

Wójt Gminy Stare Babice w 2021 r. wydał:

• 93 decyzje zatwierdzających podziały nierucho-

mości

• 15 decyzji ustalających opłatę adiacencką (opłata 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek 

podziału nieruchomości dokonanego na wniosek 

właściciela)

• 37 decyzji ustalających opłatę adiacencką (opłata 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

dokonanego scalenia i podziału gruntów)

• 214 zawiadomień/zaświadczeń o nadaniu numeru 

porządkowego budynku
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I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE



BEZPIECZEŃSTWO

W roku 2021 Strażnicy Gminni wypracowali na te-

renie gminy Stare Babice w systemie 8 godzinnym 

w pierwszej i drugiej zmianie łącznie 804 służby oraz 

4 służby w systemie 12 godzinnym, z czego 27 służb 

odbyło się w weekendy i święta. W ramach odbytych 

służb dokonali zabezpieczenia 13 Targów Gminnych, 

10 imprez o charakterze: kulturalno-rozrywkowym, 

sportowym oraz patriotyczno-religijnych, 5 cyklicznych 

akcji: Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje, 

Bezpieczne ferie, Akcja znicz, bezdomni. W roku 2021 

funkcjonariusze Straży Gminnej Gminy Stare Babice 

podjęli i przeprowadzili łącznie 2 051 interwencji, na 

które składały się interwencje przeprowadzone z wła-

snej inicjatywy, zgłaszane przez mieszkańców gminy, 

zlecane przez jednostki organizacyjne Urzędu Gminy 

Stare Babice lub inne instytucje. Realizując zadania 

w zakresie poprawy stanu porządku, bezpieczeństwa 

i czystości na terenie gminy Stare Babice Strażnicy 

Gminni interweniowali najczęściej w zakresie:

Straż 
Gminna

Wykroczenia przeciwko porządkowi 

i spokojowi publicznemu – 359, w tym:

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

osób i mienia – 375, w tym:

Zaśmiecanie w miejscu publicznym 37

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 143

Usiłowanie spożywania alkoholu 43

Zakłócenie ładu i porządku publicznego 30

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

i porządkowi w komunikacji – 491 w tym np.:

Braki w infrastrukturze drogowej 43

Pozostawienie przedmiotów 

w pasie drogowym 
19

Nieusuwanie zanieczyszczenia z jezdni 

(błota/ śniegu) 
21

Nieprawidłowe parkowanie 225

Tamowanie ruchu 53

Niewskazanie kierowcy popełniającego 

wykroczenie 
11

Wykroczenia przeciwko zdrowiu – 99

w tym np.:

Niestosowanie się do przepisów w zakresie 

zwalczanie COVID-19 
60

Zlecenie kontroli posesyjnej 62

Kontrola czystości 

w obrębie nieruchomości - 51

Wykroczenia przeciwko ochronie środowiska 

i gospodarki odpadami – 355 w tym np.: 

Termiczne przekształcanie odpadów 180

Spalanie odpadów zielonych 20

Podrzucanie, wyrzucanie odpadów, 

nawożenie ziemi 
46

Wylewanie nieczystości płynnych 13

Pozostałe inne  – 63. 

Ujawnione martwe zwierzę 103

Dzikie zwierzę ranne/na posesji 27

Nie zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego 7

Nie zachowanie środków ostrożności przy 

trzymaniu zwierząt 
49

Brak szczepień psów 24

Zgłoszenia dot. awarii technicznych, drogo-

wych itp. – 29

Współpraca z Urzędem Gminy i innymi jed-

nostkami – zlecone czynności – 180 w tym:

Prowadzone zabezpieczenia – 33,

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe – 16,

Dodatkowo wydano dyspozycję usunięcia 1 pojazdu 

na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym. Do miejsca zamieszkania 

doprowadzono 2 osoby nietrzeźwe. Patrolując teren 

gminy służbowymi pojazdami w 2021 r. przejechali  

łącznie 56 087 kilometrów zużywając 3 853,39 litry 

paliwa za kwotę 21 182,97 zł. 

Szkolenia pracowników i funkcjonariuszy Straży Gmin-

nej w 2021 roku:

• Szkolenie w zakresie „Zarządzanie zespołem”  

• Szkolenie w zakresie „Zarządzanie emocjami i stre-
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Ochrona przeciwpożarowa

Działalność ratowniczo-gaśnicza

W Gminie Stare Babice działają OSP Stare Babice oraz 

OSP Borzęcin Duży. Obie jednostki należą do Krajo-

wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Stare 

Babice 73 członków czynnych w tym 1 Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza. OSP Borzęcin Duży 61 członków 

czynnych w tym 15 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 

W roku 2021 nie odnotowano większych zdarzeń, stra-

żacy wyjeżdżali głównie do wypadków, kolizji, podto-

pień, wiatrołomów, pomocy LPR.

http://www.ospbabice.waw.pl

https://www.facebook.com/OSPBorzecin

Zabezpieczenia:

• Zabezpieczenie punktów szczepień

• Zabezpieczenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w Zielonkach-Parceli

• Zabezpieczenia Ogólnopolskiego Zjazdu Harcerzy 

w Palmirach

• Zabezpieczenie Gminnych Mikołajek

Ćwiczenia:

• Ćwiczenia z ewakuacji Szkoły Podstawowej

• Ćwiczenia na terenie kompleksu przemysłowego 

Pass Błonie

• Ćwiczenia w oddziale firmy Arriva w Klaudynie

• Kontrola przejezdności dróg dojazdowych

• Kontrola hydrantów na terenie Gminy

• Kontrola dróg przeciwpożarowych w KPN

Zakupiony sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

w 2021 roku:

• umundurowanie,

• elementy wyposażenia do ratownictwa wysoko-

ściowego,

• detektory wielogazowe,

• kompresor z wyposażeniem do podtrzymania ci-

śnienia powietrza w pojazdach pożarniczych,

• sprzęt łączności,

• armaturę wodną.

W związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Mazowieckiego zakupiono:

• Specjalistyczne urządzenia gaśniczo – tnące dla 

OSP Stare Babice. Urządzenie gaśniczo – tnące 

dedykowane jest do gaszenia pożarów  w skompli-

kowanych sytuacjach. Technologia ta pozwala na 

wielokrotne zmniejszenie zużycia wody minimali-

zując w ten sposób zniszczenia i straty po pożaro-

we. Nowa taktyka pozwala na bezpieczne gaszenie 

pożarów wewnętrznych. Strażak może gasić przez 

ścianę pozostając na zewnątrz budynku poza strefą 

bezpośredniego działania płomieni, nie obawiając 

się szybkiego niekontrolowanego rozwoju pożaru. 

65 000,00 zł -  zadanie w całości finansowane przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-

kiego.

• 15 kompletów odzieży indywidualnej strażaków 

OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży (dofinaso-

wanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w kwocie 39 645,69 zł).

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wy-

datki w wysokości 72 004,29 zł na zakup detektorów 

wielogazowych oraz sprzętu i elementów wyposażenia 

ratownictwa, ubrań, strojów sportowych dla Młodzie-

żowej Drużyny Pożarniczej, sprzętu gaśniczego i ratun-

kowego oraz sprzętu łączności i armatury wodnej. 

sem oraz efektywna komunikacja z trudnym klien-

tem” 

• „Warsztaty szkoleniowe dla gmin, straży gminnych/

miejskich - kontrolowanie przestrzegania przepi-

sów uchwały antysmogowej obowiązującej na te-

renie województwa mazowieckiego” 

W 2021 roku dla Strażników Gminnych Gminy Stare 

Babice dokonano zakupu oraz wymiany elementów 

umundurowania służbowego wynikających z okresów 

ich przydatności/używalności za kwotę 3 667,67 zł.

Więcej o Straży Gminnej Stare Babice: www.sgsb.pl/
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18 września 2021 r. w Borzęcinie Dużym odbyła się 

uroczystość Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. Zasłużeni strażacy 

otrzymali wyróżnienia, odznaczenia i odznaki wysługi 

lat. W trakcie uroczystości otwarto i poświęcono wy-

remontowaną część remizy oraz wbito symboliczne 

gwoździe w tablicę pamiątkową.

Liczba patroli na terenie gminy Stare Babice - 2993 

Liczba postępowań przygotowawczych - 693

Przestępstwa odnotowane w minionym roku na terenie 

gminy Stare Babice:

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borzęcinie Dużym

POLICJA

Czyny popełnione w ruchu drogowym:

Liczba postępowań dotyczących:

Liczba przestępstw przeciwko mieniu, w tym:

Liczba zatrzymanych osób, które kierowały 

pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeź-

wości - 23

Postępowania w sprawie znęcania się psy-

chicznego i fizycznego nad członkami rodzi-

ny - 17

Wypadki 7

Kolizje 292

Uszkodzenia ciała 1

Uchylania się od obowiązku alimentacji 25

Kradzieże 58

Kradzieże z włamaniem 32

Uszkodzenia mienia 12

Dzięki współpracy Urzędu Gminy i Komendy Powiato-

wej Policji w Starych Babicach policjanci mają już pełny 

dostęp on line do monitoringu wizyjnego gminy Stare 

Babice. Dotychczas jedynym operatorem monitoringu 

była Straż Gminna. 

Od 2021 roku również funkcjonariusze Policji mają do-

stęp do monitoringu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

To rozwiązanie daje możliwość szybkiej reakcji Policji 

w przypadku jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń na 

terenie gminy, a także stałego monitoringu przestrzeni 

publicznej przez policjantów.

Monitoring gminny 

Postępowania dotyczące doprowadzenia do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem - 77

Liczba postępowań w sprawach o wykrocze-

nie, zakończonych skierowaniem wniosku 

o ukaranie do sądu lub odstąpieniem od skie-

rowania takiego wniosku - 340

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe55 Raport o stanie gminy Stare Babice za 2021 rok



ZARZĄDZANIE 
KRYZYSOWE

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 

14 575,50 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup 

materiałów i środków ochronnych oraz ozonowanie 

pomieszczeń i powierzchni dotykowych w budynkach 

Urzędu Gminy w sytuacji kryzysowej w ramach prowa-

dzonych w Gminie Stare Babice w warunkach epide-

mii, działań ochronno-profilaktycznych przeciw roz-

powszechnianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Środki 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finanso-

wanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 683,71 

zł – wpływ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

refundacji środków na dowóz osób na szczepienia, in-

folinię i koordynatorów, środków na utworzenie Po-

wszechnego Punktu Szczepień przeciwko COVID-19 

oraz promocję szczepień.

W ramach walki z pandemią w 2021 r. na potrzeby 

mieszkańców gminy uruchomiliśmy wraz z NZOZ 

ARNICA Punkt Szczepień Powszechnych na terenie 

GOSiR w Zielonkach-Parceli. Zapewnienie personelu 

medycznego oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt 

medyczny, a także przeprowadzenie procesu szczepień 

w Gminnym Punkcie Szczepień Powszechnych reali-

zowane było przez CM ARNICA. W 2021 roku blisko 

65% mieszkańców naszej gminy przyjęło przynajmniej 

jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. W pełni 

zaszczepionych było ponad 60% z nas. Dla mieszkań-

ców gminy Stare Babice istniała możliwość transportu 

Gminny Punkt Szczepień Powszechnych 
przeciw COVID-19

Działania podjęte przeciw 
rozprzestrzenianiu się COVID-19

do punktów szczepień, w 2021 roku z tej możliwości 

skorzystało 29 osób. W GOSiR Stare Babice w Zielon-

kach-Parceli ul. Południowa 2B zaszczepiono 7 682 

osoby przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników 

Urzędu opracowano i wdrożono szereg procedur oraz 

wytycznych, które pozwoliły na zachowanie ciągłości 

pracy urzędu w bezpiecznych dla pracowników warun-

kach.

• 14 stycznia 2021 r. – powołano koordynatora Gmi-

ny ds. szczepień przeciw COVID 19 i uruchomiono 

gminną infolinię – szczepienia, polityka informacyj-

na, zabezpieczenie środków finansowych, opieka 

nad osobami niepełnosprawnymi, koordynacja 

dowozu na szczepienia, informacja o punktach 

szczepień, itd.;

• 21 stycznia  2021 r. – odbyło się rozszerzone po-

siedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzy-

sowego w UG z udziałem przedstawicieli placówek 

medycznych w których realizowane są szczepienia;

• 26 lutego 2021 r. podpisano umowę z firmą prze-

Link do strony KPP dla powiatu Warszawskiego 

Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach:

www.kppbabice.policja.waw.pl

24 lipca 2021 r. w Komendzie Powiatowej Policji dla 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Sta-

rych Babicach odbyły się uroczyste obchody 102. rocz-

nicy powołania Policji. 

Gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Poli-

cji Pan podinspektor Wojciech Turek wręczył awanse 

w stopniach wyróżniającym się 44 policjantom. 

Podczas uroczystości przekazano specjalne podzięko-

wania i wyróżnienia dla Państwa Mirosławy i Edwarda 

Kucharskich, rodziców trojga policjantów pełniących 

służbę na terenie naszej gminy i powiatu. Są nimi: Star-

szy aspirant Ewa Wąsik i aspirant sztabowy Piotr Ku-

charski, którzy pełnią służbę w komendzie w Starych 

Babicach, a aspirant sztabowy Jacek Kucharski w Ko-

misariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim.

Święto Policji
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z NFZ – w protokole wskazano na bardzo dobre 

przygotowanie PMS do prowadzenia szczepień; 

• 26 kwietnia 2021 r. – informacja z NFZ o pozy-

tywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Stare 

Babice na utworzenie PSP i włączeniu do systemu 

szczepień;

• 26 kwietnia 2021 r. - decyzja Wojewody Mazo-

wieckiego Nr 28 polecająca Wójtowi Gminy Stare 

Babice uruchomienie i wsparcie techniczno – orga-

nizacyjne PSP w GOSiR Stare Babice w Zielonkach-

-Parceli ul. Południowa 2B;

• 12 maja 2021 r. – rozpoczęcie szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 w PSP w GOSiR Stare Babi-

ce w Zielonkach-Parceli ul. Południowa 2B;

• Realizacja przez Gminę transportu na szczepienia 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełno-

sprawnych i osób starszych mających trudności 

z dotarciem do punktów szczepień;

• 23 czerwca 2021 r. – dystrybucja przekazanego 

przez Wojewodę Mazowieckiego płynu dezynfe-

kującego do podmiotów medycznych w Gminie 

Stare Babice (1350 litrów płynu)

• 15 lipca 2021 r. –  dystrybucja przekazanych przez 

Wojewodę Mazowieckiego dla placówek Podsta-

wowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Stare Babice 

1 860 szt. fartuchów ochronnych;

• 26 lipca 2021 r. – w związku z brakiem zaintereso-

wania szczepieniami pomimo prowadzonych dzia-

łań promocyjnych,  zgodnie z decyzją Nr 79 Wo-

jewody Mazowieckiego zakończono prowadzenie 

szczepień w PSP w GOSiR Stare Babice;

• W okresie od 12 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. 

w PSP w GOSiR Stare Babice w Zielonkach-Par-

celi ul. Południowa 2B zaszczepiono 7 682 osoby 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (szczepienia 

prowadzona są w PSP w siedzibach CM ARNICA  

i CM SORNO);  

• 4 sierpnia 2021 r. – dystrybucja przekazanych 

przez Wojewodę Mazowieckiego dla placówek 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Gminie 

Stare Babice maseczek ochronnych (3 150 szt.) i rę-

kawiczek ochronnych (18 000 szt.);

• 29 września 2021 r. – w ramach zadań pro-

mocyjnych w zakresie prowadzenia szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zakupiono 4 

szt. wyświetlaczy elektronicznych (monitorów) 

z możliwością zarządzania treścią;

• 9 grudnia 2021 r. posiedzenie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego związane z realizacją 

zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania pan-

demii COVID-19;

• 28 grudnia 2021 r. – ozonowanie pomieszczeń i de-

zynfekcja powierzchni dotykowych w budynkach 

Urzędu Gminy ul. Rynek 32 i Rynek 21.

wozową TOMAG na transport osób niepełno-

sprawnych do punktów szczepień;

• 1 marca 2021 r. – w związku ze wzrostem zakażeń 

(III fala) zwiększono środki bezpieczeństwa w UG, 

przeprowadzono ozonowanie budynków i biur 

informacja dla mieszkańców o ogniskach wirusa 

w UG, poinformowanie pracowników o zasadach 

bezpieczeństwa, informacja o organizacji pracy 

urzędu w dobie pandemii, komunikaty na stronie 

www i FB Urzędu o zwiększeniu środków bezpie-

czeństwa;

• 2 marca 2021 r. – rozszerzone posiedzenie Gmin-

nego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane 

z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawirusem wi-

rusowi SARS-CoV-2 z przedstawicielami placówek 

medycznych w których odbywają się szczepienia; 

przeprowadzono kolejne ozonowanie pomieszczeń 

i powierzchni dotykowych w budynkach UG w celu 

ochrony przed zakażeniem interesantów i pracow-

ników UG;

• Utworzono w Gminie 7 punktów wydawania ma-

seczek ochronnych przekazanych przez Wojewodę 

Mazowieckiego;

• W ramach działań profilaktycznych zakupiono rę-

kawiczki i maseczki ochronne dla urzędników;

• Do 9 kwietnia w związku ze znacznym wzrostem 

zachorowań na wirusa Sars-Cov-2 na terenie kraju 

oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracow-

ników Urzędu Gminy i mieszkańców wprowadzo-

no ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi 

mieszkańców i interesantów w Urzędzie Gminy, 

wskazując na możliwości załatwienia wielu spraw 

poprzez ePUAP, email i kontakt telefoniczny;

• 22 kwietnia 2021 r. – wizytacja planowanego do 

uruchomienia Punktu Szczepień Powszechnych 

(PSP) w GOSiR Stare Babice zespołu wizytującego 
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W ramach realizacji ww. programu wydatkowano 

w 2021 r. kwotę 6 660 zł. Szczepienia profilaktyczne 

przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice 

powyżej 65 roku życia odbyły się w NZOZ Medicor 

– Centrum Zdrowia Izabela Drynkowska-Zawada, 

w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818, zaszczepiono 

111 osób.

Realizację ww. programu w 2021 roku prowadziła Fun-

dacja Nasze Szczęścia. Przez cały rok przeprowadzono 

2 kursy dla 8 mam w łącznej kwocie – 12 400 zł.

Dzięki współpracy Gminy Stare Babice z firmą Med-

Systems w 2021 roku otoczyliśmy bezpłatnym 

wsparciem diagnostycznym kobiety w ciąży mieszkające 

w gminie Stare Babice. 

Aparat KTG Sigmafon, umożliwia wykonanie badania 

KTG w domu. Dzięki małemu urządzeniu i dedykowanej 

aplikacji mobilnej, mama w ciąży może samodzielnie 

wykonać badanie KTG w dowolnym miejscu i o dowolnej 

porze. Wyniki badania na bieżąco analizowane są 

przez położne z Centrum Monitoringu Położniczego, 

działającego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli 

zapis badania KTG wykaże nieprawidłowości, położne 

natychmiast kontaktują się z Pacjentką. 

W 2021 roku z mobilnego KTG skorzystało 40 kobiet 

w ciąży.

Program bezpłatnych szczepień profilak-
tycznych przeciwko grypie dla mieszkań-
ców Gminy Stare Babice powyżej 65. roku 
życia

Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 
i jej rodziną w Gminie Stare Babice

Mobilne KTG
bezpieczeństwo przyszłych mam

ZDROWIE

Podstawowe znaczenie w skutecznej walce z choro-

bą odgrywa powszechna diagnostyka i profilaktyka. 

Bezpłatne badania USG dzieci poniżej 6 roku życia to 

ogólnopolska akcja profilaktyczna, będąca częścią fun-

dacyjnego programu „NIE nowotworom u dzieci”. Po-

wstała jako odpowiedź na potrzebę wczesnej diagno-

styki u dzieci, dającej szansę na wczesną diagnozę i na 

całkowite wyleczenie wielu chorób. Kompleksowe ba-

danie USG dziecka obejmuje tarczycę, węzły chłonne, 

narządy jamy brzusznej i mosznę u chłopców. Program 

połączył wiedzę i doświadczenie wybitnych ekspertów 

w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej 

oraz radiologii, którzy czuwają nad najwyższą jakością 

programu. W 2021 roku, po raz pierwszy w historii na-

szej Gminy w programie „NIE Nowotworom u dzieci” 

przebadanych zostało 99 dzieci, z czego 16 dzieci skie-

rowano na dodatkowe badania. Na realizację przedmio-

towego Programu wydano 8 320 zł.

Ogólnopolski Program Profilaktyczny 
Badań Ultrasonograficznych 
„NIE Nowotworom u dzieci”
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Różowe skrzyneczki
Różowe skrzyneczki to efekt współpracy naszej gmi-

ny z fundacją „Różowa skrzyneczka”, której celem jest 

walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie 

powszechnego dostępu w przestrzeni publicznej do 

bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji, 

a także rzetelna edukacja szkolna w zakresie miesiącz-

kowania. Nasza gmina w 2021 roku dołączyła do pro-

gramu Różowa skrzyneczka i sfinansowała zakup 10 

skrzyneczek. Zamontowano je w damskich toaletach 

w Domu Kultury, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 

oraz w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, 

Zielonkach-Parceli, Koczargach Starych i Starych Babi-

cach. Różowe skrzyneczki, są stale uzupełniane o środ-

ki higieny osobistej, niezbędne w dniach menstruacji. 

Akcji przyświeca zasada: weź, jeśli potrzebujesz, zo-

staw, jeśli masz nadmiar!

Więcej informacji o akcji na stronie: 

www.rozowaskrzyneczka.pl

Rozwojowy zawrót głowy

Rozwojowy zawrót głowy to cykl bezpłatnych 

warsztatów dla młodzieży i dorosłych, realizowany 

od listopada 2021 r. Podczas spotkań uczestnicy mieli 

okazję poznać swoje mocne strony, zbudować poczucie 

wartości, a także nauczyć się współpracy w grupie.

Karta Dużej Rodziny (KDR) 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 2021 r. 

wydano łącznie 2 802 Karty Dużej Rodziny dla 631 

rodzin.

Dotacje w ramach pomocy społecznej

Karta dużej rodziny

POMOC SPOŁECZNA

• 85 580,00 zł dla Katolickiego Stowarzyszenia Nie-

pełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na re-

alizację zadania pn. ,,Rozwój to radość”;

• 3 340,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego Ko-

twica na realizację zadania pn. „Świetlica środowi-

skowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym – doży-

wianie dzieci”;

• 6 000,00 zł dla Krajowego Stowarzyszenia „Przy-

łącz się do nas” na realizację zadania pn. „Wsparcie 

osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Stare 

Babice”;

• 21 000,00 zł dla Fundacji Ruszyć z Kopyta na reali-

zację zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci z Gminy 

Stare Babice”;

• 19 995,76 zł dla Stowarzyszenia Nasz Dom - God-

ne Życie w Starych Babicach na realizację zadania 

pn. „Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne oso-

bom z niepełnosprawnościami”.
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Zwalczanie narkomanii 
oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 481 872,25 zł wydatkowano na programy tera-

peutyczne dla osób uzależnionych, dokonano opłaty za 

energię elektryczną, gaz i wodę, zakupiono laptop oraz 

niszczarkę na potrzeby organizacyjne i bieżące funkcjo-

nowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, sprzęt i odzież sportową dla zawodni-

ków realizujących program profilaktyczny „Edukacja 

antyalkoholowa”, przeprowadzenie warsztatów i zajęć 

z programami profilaktyki uzależnień, sfinansowano 

półkolonie letnie dla dzieci oraz zorganizowano „Lato 

w  gminie” z programem profilaktyki uzależnień dla 

W 2021 roku Asystent rodziny pracował z 8 rodzinami, 

w których było 20 dzieci. 

W 2021 r. według danych z Działu Świadczeń Rodzin-

nych i Alimentacyjnych:

Rodzaje świadczeń, realizowanych 
przez GOPS w 2021 r. 

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 

279 316,86 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy 

społecznej 10 mieszkańców gminy.

Domy pomocy społecznej

• Policja – 17, 

• GOPS – 3, 

• placówki oświatowe – 3, 

• placówki służby ochrony zdrowia – 2.  

Procedurą „Niebieskie Karty” zostały objęte 24 rodzi-

ny. 

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej udzielono

dotacji:

• 19 992,00 zł Fundacji Nasze Szczęścia na realizację 

zadania pn. „Jestem świadomym rodzicem”;

• 6 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na 

realizacje zadania pn. „Mamy siebie”. 

Kwota 48 751,16 zł przeznaczona została na zakup 

materiałów oraz zorganizowanie warsztatów i zajęć 

w ramach akcji „Ferie w szkole” i „Lato w gminie” reali-

zowanych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, 

Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz Szkole 

Podstawowej w Koczargach Starych.

Działania Zespołu skierowane są do rodzin, w których 

pojawił się problem przemocy, znajdujących się w kry-

zysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane 

są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. 

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest spójne dzia-

łanie wszystkich służb w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, 

organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

terenie gminy Stare Babice, w tym:

1. Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu War-

szawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Ba-

bicach;

2. Sądu Rejonowego w Pruszkowie;

3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych 

Babicach;

4. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Starych Babicach;

5. Straży Gminnej Gminy Stare Babice;

6. Placówek służby ochrony zdrowia;

7. Placówek oświatowych;

8. Organizacji pozarządowych.

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia i 26 spotkań Ze-

społu Interdyscyplinarnego.  Spotkań członków grup 

roboczych w związku z prowadzonymi procedurami od-

było się 69. Liczba przekazanych do Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska 

Karta – A” sporządzonych przez poszczególne podmio-

ty zobowiązane do realizacji procedury wyniosła – 25, 

w tym: 

Gminny zespół interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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DZIAŁANIA 

NA RZECZ OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

XXX-lecie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach

22 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie zorgani-

zowane z okazji 30-lecia powstania i działania Ośrodka 

oraz Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony 

jest 21 listopada. Na ręce Pani dyrektor Alicji Napurka 

Wójt gminy złożył życzenia dla wszystkich pracowni-

ków GOPS w Starych Babicach; były też podziękowania 

za profesjonalne wykonywanie obowiązków, zaangażo-

wanie oraz wyrazy zrozumienia dla trudności, które na 

co dzień w tej pracy występują.

W ramach Programu członkom rodzin lub opiekunom 

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także 

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub 

osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystający-

mi z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej zostały zapewnione usługi opieki 

wytchnieniowej, które mają czasowo odciążyć opie-

kunów od codziennych obowiązków łączących się ze 

sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, za-

pewnić im czas na odpoczynek i regenerację. Usługami 

opieki wytchnieniowej w 2021 roku zostało objętych 

15 osób w tym 6 opiekunów dzieci niepełnosprawnych 

i 9 opiekunów osób dorosłych z orzeczonym znacznym 

stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami rów-

noważnymi. Łącznie na realizację Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021 wydano 41 007,41 zł 

ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Program „Opieka wytchnieniowa”

uczniów naszych szkół. Kwota 13 322,00 zł została 

przeznaczona na zakup przenośnego detektora narko-

tyków dla policji oraz realizację programów profilak-

tycznych w szkołach. Kwota 247 835,59 zł wydatko-

wana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA 

wraz z pochodnymi oraz wychowawców realizujących 

programy profilaktyczne w szkołach podczas wakacyj-

nej akcji „Lato w gminie”.

Ponadto udzielono dotacji:

• w kwocie 10 000,00 zł Stowarzyszeniu Jachtklub  

na realizacje zadania pod nazwą „Żeglarstwo jako 

sposób na przeciwdziałanie patologiom społecz-

nym”; 

• w kwocie 16 350,00 zł  Fundacji Ruszyć z Kopyta 

na realizację zadania „Edukacyjna jazda konna dla 

najmłodszych z Gminy Stare Babice”;

• w kwocie 13 650,00 zł Fundacji Na Przekór na 

realizację zadania pod nazwą „Uniwersytet dla        

dzieci”;

• w kwocie 10 000,00  zł Stowarzyszeniu Kultural-

nemu Kotwica na realizację zadania pod nazwą 

„Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzę-

cinie Dużym”.
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Zajęcia dla osób 
z niepełnosprawnościami
W 2021 roku odbył się cykl zajęć „Terapia muzyką 

i ruchem” oraz Sensoplastyka. Aktywności były finan-

sowane przez Gminę Stare Babice w ramach zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej i działalności 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W ramach „Te-

rapii muzyką i ruchem”  dzieci odkryły  „Dziki zachód”, 

strzelały z winchestera, łuku, śpiewały, ćwiczyły  i tań-

czyły pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.  En-

tuzjazm i zapał udzieliły się zarówno uczestnikom  jak 

i opiekunom osób z niepełnosprawnościami. 

W 2021 roku odbyły się obchody I Międzynarodowego 

Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Stare 

Babice, pod hasłem „Jesteśmy z Wami”. W ramach 

obchodów:

– odbył się konkurs fotograficzny „Gmina Stare Babice 

miejsce przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami”

– stowarzyszenie NASZ DOM – GODNE ŻYCIE 

zaprosiło babickie szkoły do poruszenia tematu 

niepełnosprawności w trakcie zajęć edukacyjnych. 

Zwieńczeniem obchodów było wręczenie nagród 

oraz projekcja filmu poruszającego kwestie 

niepełnosprawności „Cudowny chłopak”. Wydarzenie 

odbyło się pod patronatem honorowym Wójta Gminy 

Stare Babice.

Międzynarodowy dzień osób 
z niepełnosprawnościami

Program jest finansowany w 100% ze środków 

pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

W ramach Programu w 2021 r. zostało zakupionych 70 

sztuk opasek telemedycznych. Opaska telemedyczna 

ma wbudowaną aktywną kartę SIM i zawiera na 

obudowie jeden przycisk, za pomocą którego 

użytkownik nawiązuje połączenie z dyspozytorem 

centrum teleopieki. Opaska monitoruje funkcje życiowe 

użytkownika i wyposażona została m.in. w przycisk 

SOS oznaczony alfabetem Braille’a, detektor upadków 

i funkcję lokalizacji. W sytuacji upadku lub wciśnięcia 

przycisku SOS ratownicy podejmują natychmiastową 

interwencję, by udzielić pomocy użytkownikowi opaski. 

Rozwój teleopieki w naszej gminie, która zapewni jej 

użytkownikom większe bezpieczeństwo i podniesie 

komfort życia. 

Program Usług 
Teleopiekuńczych 
dla Mieszkańców 
Gminy Stare Babice
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KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Gminna 
Biblioteka 
Publiczna

KULTURA

Głównym zadaniem Biblioteki Publicznej Gminy Stare 

jest upowszechnianie wiedzy i kultury. W szczególności 

opracowywanie i gromadzenie materiałów bibliotecz-

nych, służących rozwijaniu czytelnictwa i zaspakajaniu 

potrzeb: informacyjnych, edukacyjnych oraz samo-

kształceniowych (ze szczególnym uwzględnieniem ma-

teriałów dokumentujących dorobek regionu). Ponadto 

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich 

na zewnątrz, popularyzacja książek i czytelnictwa oraz 

dorobku kulturalnego gminy, w tym również tworzenie 

i udostępnianie własnych komputerowych baz danych 

katalogowych oraz współdziałanie z innymi bibliote-

kami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświa-

towych i kulturalnych mieszkańców gminy. W 2021 r. 

z powodu pandemii COVID-19, od 13 marca 2020 r. do 

1 lipca 2021 r., nie było swobodnego dostępu do pół-

ek bibliotecznych. Czytelnia była zamknięta, a zwroty 

odbywały się wyłącznie do skrzyń wrzutowych, z któ-

rych książki trafiały do trzydniowej kwarantanny. Na 

jej potrzeby wydzielono specjalne konto biblioteczne 

„kwarantanna”, z którego książki nie były dostępne 

dla Czytelników. W tym okresie zamówienia prowa-

dzone były poprzez: indywidualne konto biblioteczne, 

dedykowaną aplikację, formularz dostępny na stronie 

internetowej biblioteki, adres e-mail oraz telefonicz-

nie. Zamówienia były przygotowywane przez pracow-

ników biblioteki i czekały na odbiór, który odbywał się 

poprzez „okno biblioteczne”.  W 2021 r. wprowadzona 

została również zmiana godzin obsługi Czytelników 

(pon.-wt. 12:00-18:00, śr.-pt. 12:00-17:00). Od 1 lipca 

2021 roku nastąpiło wznowienie wszystkich wydarzeń 

kulturalnych. Po raz kolejny, wspólnie z konsorcjum 

bibliotek województwa mazowieckiego, podpisano 

umowę z firmą Legimi, na dostęp do bazy e-booków. 

Miesięcznie opłacono 33 kody dostępu. Łącznie na ten 

cel wydano 4 950 zł. Usługa cieszyła się bardzo dużym 

powodzeniem. Ponadto do tej puli pozyskano dodat-

kowych 5 kodów miesięcznie z Biblioteki Powiatowej 

w Ożarowie Mazowieckim. W ramach tej usługi wypo-

życzono łącznie 3 945 sztuk e-booków.

Kultura i ochrona dziedzictwa  kulturowego65 Raport o stanie gminy Stare Babice za 2021 rok



Działalność informacyjna

Działalność kulturalna

W 2021 r. biblioteka uruchomiła nowatorskie rozwią-

zania adresowane do wszystkich osób, które chcą zo-

stać czytelnikami biblioteki. Dzięki zapisowi online bez 

wychodzenia z domu można stać się czytelnikiem. Aby 

zapisać się do biblioteki wystarczy, wypełnić formularz 

dostępny na stronie: 

biblioteka-starebabice.pl/zapisz-sie-do-biblioteki/

Bibliotekarka z bajkową walizką 

łącznie 70 lekcji bibliotecznych przeprowadzo-

nych w lokalnych szkołach i przedszkolach

Dyskusyjny Klub Książki

7 spotkań prowadzonych od czerwca do grudnia 

2021 r.

Robótki zręczne 

łącznie 7 spotkań - początkowo online, a od 

września 2021 r. stacjonarnie

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki w ramach 

Funduszy Sołeckich

„Z notatnika doświadczonego zielarza-tera-

peuty” 

spotkanie autorskie

„Podróż po krainie książek z bajką na deser” 

cykl zajęć literacko-plastycznych realizowanych 

od listopada do grudnia 2021 r., adresowanych 

do dzieci szkół podstawowych z terenu gminy 

Stare Babice 

„Widok na literaturę, widok na Bibliobajkę, czy-

li okazja na wygranie Bibliobajki”

konkurs realizowany w okresie luty-czerwiec 

2021 r.

„Guzikowa kolorowanka”, która jest integralną 

częścią  projektu „Guzikowa opowieść”

wydruk kolorowanki

Wylosuj  książkę! Zabawa podczas  sobotniego, 

dnia otwartego biblioteki

konkurs realizowany we wrześniu 2021 r.

Mała książka Wielki człowiek - Akcja promują-

ca czytelnictwo. 

Organizator – Instytut Książki

Współorganizator – Biblioteka Publiczna Gminy 

Stare Babice

Strona internetowa biblioteki www.biblioteka-stare-

babice.pl jest zarówno elementem budowy marki wi-

zerunkowej, jak również kanałem dostępu do informa-

cji. Na bieżąco zamieszczane są wpisy nt. działalności 

biblioteki oraz inne ważne dla użytkowników treści. 

W 2021 r. na łamach Gazety Babickiej ukazało się 11 

artykułów poświęconych czytelnictwu oraz wydarze-

niom realizowanym przez Bibliotekę Publiczną. Z ich 

treścią można zapoznać się na stronie: 

www.biblioteka-starebabice.pl/publikacje

Promocja czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych 

z prezentacją autorów książek i wydawnictw, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wśród dzia-

łań podejmowanych przez bibliotekę znajduje się or-

ganizacja lekcji bibliotecznych, spotkań „Dyskusyjnego 

Klubu Książki” dla dorosłych, jak również organizacja 

rocznic okolicznościowych oraz konkursów promują-

cych czytelnictwo.

Kultura i ochrona dziedzictwa  kulturowego66 Raport o stanie gminy Stare Babice za 2021 rok

https://biblioteka-starebabice.pl/
https://biblioteka-starebabice.pl/
https://biblioteka-starebabice.pl/publikacje/


Działalność Domu Kultury Stare Babice w 2021 r. była 

realizowana na wielu płaszczyznach i zmierza głównie 

w kierunku edukacji artystycznej, rozbudzania zainte-

resowań, zapewnienia potrzeb kulturalnych, kształto-

wania wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

organizowania różnorodnych przedsięwzięć i form 

edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej skiero-

wanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych. Po-

mimo trudnej sytuacji związanej z COVID-19 udało się 

zrealizować wiele wydarzeń w plenerze, uroczystości 

okolicznościowe, koncerty, spektakle, konkursy, wysta-

wy, wywiady oraz niektóre inicjatywy kulturalne, sprzy-

jające integracji i rozwojowi naszej gminy, jak również 

mieszkańcom ościennych gmin oraz powiatu.

W celu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokim 

prawdopodobieństwem szybkiego, niekontrolowane-

go rozprzestrzeniania się choroby i z uwagi na ochro-

nę zdrowia publicznego wszystkie wydarzenia i formy 

artystyczne były realizowane zgodnie regulaminami 

wewnętrznymi Domu Kultury oraz ograniczeniami, 

nakazami i zakazami wprowadzonymi na terenie Rzecz-

pospolitej Polskiej w związku z wystąpieniem epidemii 

i były rygorystycznie przestrzegane.

Rok 2021 dla Domu Kultury był rokiem owocnej pracy 

kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego naszej gmi-

ny. Podstawowym celem działalności było prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokaja-

jącej potrzeby kulturalne lokalnej społeczności. Pomi-

mo niesprzyjających warunków związanych z panującą 

kolejny rok pandemią SARS-CoV-2, oferował przez cały 

ły się w formie hybrydowej, umożliwiając tym samym 

uczestnictwo w zajęciach osobom przebywającym na 

kwarantannie. Prowadzenie zajęć w hybrydowej formie 

wymagało jednak od instruktorów specjalnego przygo-

towania, a od Domu Kultury zapewnienia odpowied-

niego sprzętu, internetu oraz dostępu do komunikatora 

zoom.us służącego do prowadzenia zajęć online.

W drugiej połowie grudnia 2021 po wprowadzeniu 

przez rząd nowych obostrzeń dotyczących prowa-

dzenia działań animacyjnych i edukacyjnych instytucji 

kultury, a w szczególności zwiększenie powierzchni 

przypadającej na jednego uczestnika zajęć do 15m2, 

działalność Domu Kultury Stare Babice została po-

nownie bardzo mocno ograniczona, ponieważ więk-

szość pracowni umożliwiałaby jedynie realizację zajęć 

w grupach 2-8 osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem 

do limitów niewliczane były osoby zaszczepione prze-

ciw COVID-19. Dodatkowo powrót do nauki zdalnej 

w szkołach od 20 grudnia spowodował, że większość 

stacjonarnych dziecięcych grupowych zajęć w Domu 

Kultury zostało tymczasowo zawieszonych lub prze-

niesionych na format online. Niektóre zajęcia dla doro-

słych, w których liczba osób zaszczepionych na to po-

zwalała zostały kontynuowane. Zajęcia indywidualne 

i wokalne utrzymane zostały w formie stacjonarnej. Na-

2021 rok szeroki wachlarz regularnych zajęć i warszta-

tów zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, stosując 

się do reżimu sanitarnego i stale dostosowując się do 

aktualnych warunków prowadzenia działalności. W ta-

kich okolicznościach było trudno znaleźć alternatywne 

rozwiązania, ale staraliśmy się jednak sprostać ocze-

kiwaniom mieszkańców i przez cały rok organizować 

i stymulować ich do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, 

a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawi-

rusem odbiorców oraz pracowników Domu Kultury, 

stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Dom Kultury Stare Babice spełniając postanowienia 

Uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XLV/477/18 

z 6 września 2018 r. przez cały 2021 rok udzielał 20% 

zniżki na zajęcia i warsztaty uczestnikom posiadającym 

Kartę Dużej Rodziny (KDR) wydaną w gminie Stare 

Babice o numerach początkowych 1432072. Wartość 

udzielonych zniżek dla posiadaczy KDR na korzystanie 

z zajęć i warsztatów oferowanych przez Dom Kultury 

Stare Babice wyniosła blisko 15 tys. złotych i skorzysta-

ło z nich ponad 100 osób.  Warto podkreślić, że niektó-

re zajęcia takie jak taniec nowoczesny dla dzieci, balet, 

wokal czy zajęcia językowe, w razie potrzeby odbywa-
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tomiast zajęcia najliczniejszych grup tj. Chóru Aprobata 

oraz Babickiej Orkiestry Dętej zostały przeniesione do 

Sali Widowiskowej. 

Dom Kultury Stare Babice przez cały 2021 rok udzielał 

20% zniżki na zajęcia i warsztaty uczestnikom posia-

dającym Kartę Dużej Rodziny (KDR) wydaną w gminie 

Stare Babice. Wartość udzielonych zniżek dla posiada-

czy KDR na korzystanie z zajęć i warsztatów oferowa-

nych przez Dom Kultury Stare Babice wyniosła blisko 

15 tyś złotych i skorzystało z nich ponad 100 osób.

W ofercie Domu Kultury były zajęcia bezpłatne i płat-

ne. W ramach bezpłatnych zajęć realizowane były: spo-

tkania Klubu Gier Planszowych, zajęcia dla seniorów: 

taniec, taniec w kręgu, origami oraz zajęcia teatralne. 

Zajęcia taneczne dla seniorów odbywały się w Klubie 

Mieszkańca przy ul. Polnej 40. Ze względu na odbywa-

jące się tam zajęcia taneczne, w tym roku Klub Miesz-

kańca został przez Dom Kultury Stare Babice wyposa-

żony w lustra, a na podłodze zostały położone panele. 

Tym samym komfort realizacji zajęć tanecznych znacz-

nie się zwiększył. W ramach bezpłatnych warsztatów 

odbyły się także warsztaty farbowania tkanin metodą 

TieDye oraz kilka otwartych spotkań szachowych dla 

graczy na każdym poziomie umiejętności, jako konty-

nuacja wakacyjnej akcji - szachy przed Domem Kultury. 

W spotkaniach szachowych uczestniczyły dzieci, mło-

dzież i dorośli, potrafiący grać, ale także ci, którzy do-

piero przy wsparciu instruktorów poznawali tajniki gry. 

Bezpłatnie można było uczestniczyć w zajęciach Chóru 

Aprobata, które odbywały się dwa razy w tygodniu oraz 

w próbach Babickiej Orkiestry Dętej im. K. Penderec-

kiego. Wśród płatnych zajęć w sezonie 2021/2022 Dom 

Kultury prowadził zajęcia indywidualne oraz grupowe. 

W indywidualnych zajęcia nauki gry na instrumentach 

uczestniczyło 50 osób tygodniowo. Były to nauka gry 

na: pianinie, keyboardzie, gitarze i perkusji. 

Warto podkreślić, że niektóre zajęcia takie jak taniec 

nowoczesny dla dzieci, balet, wokal czy zajęcia języko-

we, w razie potrzeby odbywały się w formie hybrydo-

wej, umożliwiając tym samym uczestnictwo w zajęciach 

osobom przebywającym na kwarantannie. Prowadze-

nie zajęć w hybrydowej formie wymagało jednak od 

instruktorów specjalnego przygotowania, a od Domu 

Kultury zapewnienia odpowiedniego sprzętu, internetu 

oraz dostępu do komunikatora zoom.us służącego do 

prowadzenia zajęć online.
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1. Taniec baby dance dla 2-3 latków z opiekunami 

(1 grupa)

2. Taniec nowoczesny 4-6 lat, 7-10 lat (4 grupy)

3. Zespół Dance to the Beat (1 grupa)

4. Zespół Dance to the Beat Junior (1 grupa)

5. Solo latino (2 grupy)

6. Taniec towarzyski (4 grupy)

7. Balet (2 grupy)

8. Taniec dla seniorów (1 grupa) – uczestnictwo 

bezpłatne

9. Taniec w kręgu dla seniorów (1 grupa) – uczest-

nictwo bezpłatne

10. Capoeira (2 grupy)

11. Joga (1 grupa) zajęcia w formie hybrydowej

1. Studio wokalne (7 grup)

2. Chór Aprobata (1 grupa) – uczestnictwo bez-

płatne

3. Babicka Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego 

(1 grupa) – uczestnictwo bezpłatne

1. Teatrzyk Zielonki Gęś (1 grupa)

1. Ceramika 16 lat+ i dorośli (1 grupa)

2. Ceramika dla dzieci (4 grupy)

3. Ceramika dla młodzieży (1 grupa)

4. Ceramika dla małych i dużych (1 grupa)

5. Artystyczne wariacje  (1 grupa)

6. Rysunek i malarstwo (1 grupa)

7. Kreatywne szycie (3 grupy)

8. Pisanie ikon (1 grupa)

9. Origami dla seniorów (1 grupa) – uczestnictwo 

bezpłatne

1. Angielski dla dzieci - kurs (9 grup)

2. Angielski z native speakerem (2 grupy)

3. Hiszpański dla dorosłych (1 grupa)

4. Eksperymenty (2 grupy)

5. Programowanie w Minecraft (3 grupy)

6. Projektowanie i drukowanie 3D (1 grupa)

7. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

z matematyki - kurs (3 grupy)

8. Akademia matematyki (1 grupa)

9. Robotyka WeDo2 (1 grupa)

10. Akademia projektowania (1 grupa)

11. RoboPrzedszkole (1 grupa)

12. GotujMania (2 grupy)

13. Warsztaty konstruktorsko-architektoniczne

14. Klub Gier Planszowych – uczestnictwo bez-

płatne

Zajęcia taneczne 

i ruchowe

Zajęcia wokalne

i muzyczne

Zajęcia 

teatralne

Zajęcia plastyczne, 

rękodzielnicze

Zajęcia językowe, 

edukacyjne i inne
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• Bezpłatne warsztaty dla dzieci i mło-

dzieży Modern Jazz 

• Projekt „Sieć na kulturę w podregionie 

warszawskim zachodnim” poddziałania 

„Dostępność zasobów cyfrowych onli-

ne” oraz „Kompetencje medialne” 

• Salsa przed Domem Kultury Stare Ba-

bice

• Wolontariusze dla Seniorów – wsparcie 

komputerowe

• Szachy przed Domem Kultury (lipiec – 

grudzień)

• Warsztaty farbowania koszulek TieDye

• Społeczna burza mózgów 4 spotkania

• Warsztaty breakdance w SP w Koczar-

gach Starych

Dom Kultury jest miejscem otwartym na po-

trzeby lokalnej społeczności. Z zaangażo-

waniem buduje współpracę z instytucjami, 

organizacjami pozarządowymi, sołectwami 

oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę 

w gminie Stare Babice. W 2021 r. Dom Kultury 

wiele imprez oraz wydarzeń kulturalnych orga-

nizował we współpracy m.in. z:

• Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy

• Stowarzyszeniem „Działajmy Razem”

• Fundacją Nasze Szczęścia

• Stowarzyszeniem Nasz Dom – Godne Ży-

cie

• Stowarzyszeniem Kulturalnym Kotwica,

• Polskim Stowarzyszeniem Carrom

• Kołem Gospodyń Wiejskich KGW Nasz 

Wojcieszyn

• Towarzystwem Muzycznym im. Kazimie-

rza Wiłkomirskiego

• Fundacją Aktywni Dłużej

• Starobabickim Uniwersytetem III Wieku

• Klubem Seniorów Nadzieja

• Fundacją Promocji Rekreacji KIM

• OSP Stare Babice

• OSP Borzęcin Duży

• Stowarzyszeniem Park Kulturowy Tran-

satlantycka Radiotelegraficzna Centrala 

Nadawcza

• Konkurs literacko-plastyczny „Babickie 

Mamy 2021”

• „Muzyczny Smok - konkurs wokalny”

Cykl wywiadów „Rozmowy z kulturą” z:

• Artystką, instruktorką zajęć ceramicz-

nych - Abą Warszewską-Nobis 

• Mateuszem Ciećwierzem, Mistrzem 

Polski w Kulturystyce za rok 2020, 

który podzielił się poradami na temat 

zdrowego stylu życia oraz swoimi spo-

sobami, jak dbać o dietę i sylwetkę

• Od pomysłu po realizację… Galeria Sztuki 

Online Domu Kultury Stare Babice

• Akcja PatronFlesz

Więcej na temat poszczególnych wydarzeń 

przeczytać można na stronie: 

www.domkultury-starebabice.pl/wydarze-

niadksb

Warsztaty Konkursy

Wywiady

Instytucje i organizacje

Wystawy
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02 03Styczeń

Kwiecień Maj Czerwiec

Luty Marzec
• Koncert „Byle nie o miłości - Osiecka”
• Koncert Tribute to Komeda
• Koncert Przemyk Akustik Kwartet
• Miśkiewicz & Napiórkowski
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

• Wywiad „W Oku Radia”
• Projekt „Sieć na kulturę w podregionie war-

szawskim zachodnim” poddziałania „Kom-
petencje medialne” 

• Projekt „Sieć na kulturę w podregionie 
warszawskim zachodnim” poddziałania 
„Dostępność zasobów cyfrowych online” 

• Koncert Dla zakochanych i nie tylko 
• (Krzysztof Kiljański, Witold Cisło)
• Koncert „Od Chopina do Gershwina” 
• (Kuba Matuszczyk, Michał Bronka)

• Koncert z okazji Dnia Kobiet (Aleksandra 
Troczyńska - Rucińska, Anita Konca)

• Grupa MoCarta

• Koncert Chainsword/support Lunacy

• Warsztaty Modern Jazz

Wydarzenia on-lineWydarzenia stacjonarne

Legenda

• Konkurs literacko-plastyczny 
• „Babickie Mamy 2021”
• Koncert z okazji Konstytucji 3 Maja
• Autorska wystawa 

Aby Warszewskiej - Nobis
• Wywiad z artystką Abą - Warszczewską - 

Nobis

• Qulturalne Bierzmowanie
• Spektakl „Zielony Kopciuszek” (Dzień 

Dziecka) 
• Cyrkowe Atelier Aleksandra Mazur, pokaz 

szczudlarzy (Dzień Dziecka)

• Mały Jazz Band Młynarski-Masecki

• Spektakl taneczny Teatru Tańca Passio
• Komedia „Poślubieni Pogubieni”
• Chodź ze mną spacer 

- spacer szlakiem Radiostacji Babice
• Zakończenie sezonu w DK Stare Babice
• Koncert Orkiestry Kameralnej filharmonii 

w Bydgoszczy Capella Bydgostiensis
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Lipiec

Październik

Sierpień

Listopad

Wrzesień

Grudzień

• Uroczyste wręczenie odznaczeń „Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

• Chodź ze mną spacer 
- spacer szlakiem Radiostacji Babice

• Kino na leżakach
• Animacje dla dzieci - Koczargi
• Szkicoplener

• Szachy
• kino na leżakach
• Warsztaty farbowania koszulek TieDye
• Zlot FootTrucków
• Teatr Pijania Sypialnia ze spektaklem 

„Wodewil Warszawski”. 
• Chodź ze mną spacer

- spacer szlakiem Radiostacji Babice

• Warsztaty Salsy
• Chodź ze mną na spacer 

- spacer szlakiem Radiostacji Babice
• Dzień Otwarty Domu Kultury
• Atom String Quartet - koncert ONLINE 

oraz w Sali Widowiskowej z publicznością!
• Szachy
• Szaman. Spektakl reporterski.
• Warsztaty farbowania koszulek TieDye
• Społeczna Burza Mózgów I

• Inauguracja UTW
• Kabaret Moralnego Niepokoju
• „Kryzys emocjonalny dzieci i młodzieży 

w okresie pandemii – badania i sygnały  
ostrzegawcze” – Lucyna Kicińska

• Pokaz teatralny Pozamiatane
• Chodź ze mną spacer 

- spacer szlakiem Radiostacji Babice
• Społeczna Burza Mózgów II
• Pokaz teatralny Kruk z Tower
• Czesław Mozil Solo
• Pokaz teatralny Kepler 22b

• Społeczna Burza Mózgów III
• warsztaty wokalne w ramach konkursu 

Muzyczny Smok
• Wystawa plansz „Poczet Ministrów Poczt 

i Telegrafów Dwudziestolecia Międzywo-
jennego” 

• Kabaret HRABI
• Chodź ze mną na spacer 

- spacer szlakiem Radiostacji Babice

• Warsztaty pokazowe Breakdance
• Warsztaty Szachy
• Warsztaty Breakdance
• Pokaz teatralny Trzy Elfy godz. 14.00
• Mikołajki 
• Koncert Kazzma Brass Quintet 

• Wywiad z Mateuszem Ciećwierzem 
- Mistrzem Kulturystyki 2020 

• Święto Niepodległości
• Konkurs Radiostacja Babice w opowiadaniu
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OCHRONA 
DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO

Nieodłącznym elementem kultury 

jest ochrona dziedzictwa, czyli tego 

co pozostawiły po sobie poprzednie 

pokolenia. Przykładem takiego dzie-

dzictwa jest znajdująca się częścio-

wo na terenie gminy Stare Babice 

Transatlantycka Radiotelegraficzna 

Centrala Nadawcza, zwana Radiostacją Babice. Jest 

to zarówno obiekt wpisany do rejestru zabytków 

województwa mazowieckiego, jak również dziedzic-

two niematerialne związane z faktem jej istnienia. 

Jednym z elementów opieki nad zabytkiem jest jego 

promocja oraz poszerzanie świadomości społecznej. 

W tym zakresie w 2021 r. Gmina Stare Babice współ-

pracowała z organizacjami pozarządowymi m.in. ta-

kimi jak: Stowarzyszenie Park Kulturowy Tran-

satlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, 

Stowarzyszenie Historyczne Cytadela, Babickie 

Koło Związku Oficerów Rezerwy RP im. Obrońców 

Radiostacji Babice. Zrealizowanych zostało również 

szereg działań, takich jak:

• Cykl wywiadów w Oku Radia

• Cykl spacerów szlakiem Radiostacji Babice 

„Chodź ze mną na spacer”

• Konkurs literacki „Radiostacja Babice w opowia-

daniu”

• Wydarzenie „Łowy na lisa”

• Wystawa plansz „Poczet Ministrów Poczt i Te-

legrafów Dwudziestolecia Międzywojennego”

• Wyjątkowy spacer upamiętniający Radiostację 

Babice

• Wywiad w Polskim Radiu

Więcej o Radiostacji Babice:

Broszura historyczna

www.stare-babice.pl/transatlantycka-radiotele-

graficzna-centrala-nadawcza-w-babicach/

www.stare-babice.pl/wyjatkowa-audycja-w-ra-

diowej-jedynce-o-radiostacji-babice/

www.stare-babice.pl/wyklad-od-marconiego-

-do-smartfona/

Radiostacja Babice

Wykład „Od Marconiego do smartfona” Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych ogłosiła 

konkurs na patrona w listopadzie 2021. Wśród pięciu 

propozycji znalazła się Radiostacja Babice. Jako poten-

cjalny patron łączy w sobie wiele bardzo ważnych prze-

słań i tematów: historyczny, technologiczny, patrio-

tyczny oraz związany bezpośrednio, lokalnie z gminą 

Stare Babice. Radiostacja Babice może być patronem 

niepowtarzalnym i unikatowym w Polsce. Głosowanie 

w szkole podstawowej odbędzie się 9 czerwca 2022 r.

W listopadzie 2021 r. uczniowie klas 7 Szkoły Pod-

stawowej w Zielonkach-Parceli, mieli niepowtarzalną 

okazję posłuchać wykładowcy Instytutu Radiotechniki 

i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej, 

dr inż. Jacka Cichockiego. W wykładzie „Od Marconie-

go do smartfona” dr Cichocki opowiadał o rozwoju ko-

munikacji na przestrzeni dziesięcioleci. Podkreślił rów-

nież, że to właśnie od naszych uczniów zależy rozwój 

łączności między ludźmi w przyszłości. Mamy nadzieję, 

że wykład zainspirował przynajmniej część z nich do 

studiowania nauk ścisłych. Należy zaznaczyć, że dostęp 

do wiedzy wykładowców z Politechniki Warszawskiej 

realizowany jest na mocy porozumienia podpisanego 

między Gminą Stare Babice a Wydziałem Elektroniki 

i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 

w ramach Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantyc-

ka przy Domu Kultury Stare Babice.
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Wrześniowa uroczystość 
religijno-patriotyczna
Dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomor-
dowanych w czasie II wojny światowej, we wrześniu 
2021 roku w Starych Babicach odbyła się uroczystość 
upamiętniająca wydarzenia września 1939 roku. Po 
uroczystości odbył się piknik wojskowy na placu przed 
Urzędem Gminy Stare Babice.

Link do relacji z uroczystości wrześniowych: 

https://youtu.be/jYKM66QlsXg

Koszt realizacji: 43 050,00 zł. W ramach zadania wy-

konano oświetlenie Cmentarza Wojennego w Starych 

Babicach w zakresie: ułożenia kabli ziemnych ok. 30 

mb, montażu rozdzielni elektrycznej oraz 6 komple-

tów opraw oświetleniowych. Dzięki inwestycji cmen-

tarz zyskał podświetlenie masztu flagowego, pomnika 

oraz bramy głównej, poprzez montaż opraw oświetle-

niowych. 

Oświetlenie Cmentarza Wojennego
w Starych Babicach

Z okazji 81. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 11. Rocznicy 
Katastrofy Smoleńskiej, 11 kwietnia 2021 r. na terenie 
gminy Stare Babice odbyła się uroczystość upamiętnia-

jąca Ofiary Zbrodni Katyńskiej pod pomnikiem ofiar 

Polskiej Golgoty Wschodu oraz Katastrofy Smoleńskiej 

w Starych Babicach. 

Dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak 

w podziękowaniu za wsparcie i pomoc dla Muzeum Ka-

tyńskiego wręczył Orzełki Katyńskie Wójtowi Gminy, 

Panu Romanowi Balcerowiakowi, Panu Marcinowi Ła-

dzie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych 

Babicach Pani Dorocie Smolińskiej.

Link do relacji z obchodów 81 Rocznicy Zbrodni 

Katyńskiej i 11 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej: 

https://youtu.be/1T9fqtyyTK0

Miejsce Pamięci Borzęcin

Tablica przy pomniku Pamięci w TopolinieObchody 81. Rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i 11. Rocznicy 
Katastrofy Smoleńskiej

W 2021 r. upamiętniliśmy 49-ciu Mieszkańców Borzę-

cina i okolic zamordowanych w sierpniu 1944 r.,odsła-

niając pamiątkową tablicę.

W 2021 roku, na granicy dwóch miejscowości: Topoli-

na i Umiastowa, zamontowaliśmy tablicę informacyjną, 

upamiętniającą ludność cywilną, rozstrzelaną w tym 

miejscu 13 września 1939 r.
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OŚWIATA 
I WYCHOWANIE

System oświaty w Gminie Stare Babice w 2021 roku 

tworzyło 8 szkół podstawowych, w tym 4 publicz-

ne oraz 4 szkoły podstawowe niepubliczne oraz 15 

przedszkoli, w tym 3 publiczne i 12 niepublicznych. 

W samorządowych przedszkolach i szkołach uczyło 

się ponad 2 500 dzieci. 

2021 rok był kolejnym rokiem nauczania pod zna-

kiem pandemii i idących za tym wyzwań organiza-

cyjnych związanych z nauką zdalną. 

Nakłady na oświatę i wychowanie są najwyższymi 

wydatkami w budżecie gminy. W roku 2021 wydatki 

na ten cel wyniosły ogółem 61 999 046,94 zł, w tym: 

wydatki bieżące w Dziale 801- Oświata i wychowa-

nie – 55 419 826,52 zł tj. 96,84% planu, w Dziale 854 

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 732 215,47 

zł tj. 94,46% planu, oraz w Dziale 801- Oświata i wy-

chowanie wydatki majątkowe – 4 847 004,95 zł tj. 

100,00% planu.

Gmina Stare Babice jest organem prowadzącym dla 

4 szkół podstawowych i 3 przedszkoli*, placówki pu-

bliczne:

• Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych,

• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

w Starych Babicach,

• Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy 

Kampinos w Borzęcinie Dużym,

• Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskie-

go w Zielonkach-Parceli,

• Przedszkole w Starych Babicach,

• Przedszkole w Bliznem Jasińskiego,

• Przedszkole w Borzęcinie Dużym. 

Placówki niepubliczne (szkoły podstawowe i przed-

szkola) działające na terenie naszej gminy*:

• EDULAB – Niepubliczna Szkoła Podstawowa    

• BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła 

Podstawowa

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji 

ADYS

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 PRO 

FUTURO z oddziałami dwujęzycznymi

• Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”

• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole 

leśne w Mariewie”

• Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Ekolo-

giczne „Zielone Słonie”    

• Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek”    

• Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk”     

• Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludki Hop”

• Niepubliczne Przedszkole „Zielona Polana”

• Niepubliczne Przedszkole „MAZANKI”

• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęcza”     

• Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołó-

wek”    

• Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia”

• Niepubliczne Przedszkole Irena Sobkowicz

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków bieżą-

cych w dziale 801 Oświata i wychowanie  w podziale 

na jednostki:

Nazwa jednostki Wykonanie

Szkoła Podstawowa 

w Starych Babicach 
13 123 688,06 zł

Szkoła Podstawowa 

w Zielonkach-Parceli
8 112 109,27 zł

Szkoła Podstawowa 

w Koczargach Starych 
5 351 835,55 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Borzęcinie Dużym
7 476 760,23 zł

Przedszkole 

w Bliznem Jasińskiego
3 507 765,06 zł

Przedszkole 

w Starych Babicach
2 044 511,51 zł

RWOJ, RPFZ, Fundusz sołecki 1 557 338,30 zł

Placówki niepubliczne 14 245 818,54 zł

suma 55 419 826,52

*wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/401/2021 z 28 października 

2021 r. Rada Gminy Stare Babice, po rozpatrzeniu 

wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Sa-

morządu Uczniowskiego, nadała z dniem 1 stycznia 

2022 r. Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli, 

ul. Południowa 2, 05-082 Zielonki-Parcela imię Ge-

nerała Mariusza Zaruskiego. 

Patron szkoły w Zielonkach-Parceli
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Liczba dzieci uczących się w szkołach podstawowych i objętych opieką wychowawczą w przedszkolach pro-

wadzących działalność na terenie gminy Stare Babice stale się zwiększa. Szczegółowe dane przedstawia 

poniższa tabela.

W 2021 roku zwiększyła się o jedną placówkę liczba 

szkół podstawowych niepublicznych na terenie 

naszej gminy, jednak zdecydowana większość 

uczniów szkół podstawowych uczy się w szkołach 

publicznych. W 2021 roku było to ponad 80% 

uczniów, a zaledwie co piąty uczeń  uczęszczał do 

niepublicznych szkół podstawowych na terenie 

naszej gminy.

Rok 

Szkoły podstawowe 

publiczne

Szkoły podstawowe 

niepubliczne

Placówki 

ogółem

Uczniowie 

ogółem

Placówki 

ogółem

Uczniowie 

ogółem

2020 4 1 902 3 361

2021 4 2 003 4 458

5 lipca 2021 roku w Lublinie Wójt Gminy Stare Ba-

bice Sławomir Sumka otrzymał Wyróżnienie Nad-

zwyczajne „Mecenas Wiedzy” – dla wójtów, bur-

mistrzów, prezydentów, starostów i marszałków 

województw, wykazujących się szczególnym, osobi-

stym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich 

jednostkach nowoczesnej edukacji. Gminie Stare Ba-

bice został przyznany Certyfikat oraz Wyróżnienie 

„Samorządowy Lider Edukacji” na podstawie reko-

mendacji Kapituły Konkursu jako gminie, dla której 

rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem, 

a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi ob-

szar szczególnego zainteresowania. 

Rok
wg stanu na 
30 września

Szkoły podstawowe publiczne 

i niepubliczne

Przedszkola publiczne 

i niepubliczne
Liczba 

dzieci 

ogółem
Placówki 

ogółem

Uczniowie  

ogółem

Placówki 

ogółem

Dzieci 

ogółem

2020 7 2 492 13 864 3 356

2021 8 2 673 15 881 3 554

Zmiana 

2020 vs. 2021
+1 +181 +2 +17 +198

Nagrody dla gminy Stare Babice

Edukacja szkolna

Najwięcej uczniów uczęszczało do szkoły Podsta-

wowej w Starych Babicach – 781 uczniów uczyło się 

w 36 oddziałach. Natomiast najmniej dzieci uczyło 

się w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych 

– 307 uczniów w 14 oddziałach. W szkołach pod-

stawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Stare Babice, obok oddziałów ogólno-

dostępnych funkcjonowały oddziały sportowe oraz 

dwujęzyczne. W roku szkolnym 2020/2021 w Szko-

le Podstawowej w Zielonkach Parceli 45 uczniów 

uczęszczało do 2 oddziałów sportowych, a w SP 

Stare Babice 71 uczniów uczęszczało do klas dwu-

języcznych.

 Placówka
Liczba uczniów

Zmiana
2020 2021

SP Stare Babice 779 781 +2

SP Zielonki-Parcela 524 583 +59

SP Borzęcin Duży 317 332 +15

SP Koczargi Stare 282 307 +25

Razem: 1 902 2 003 101

Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg 

danych Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 

2021 r.
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Egzamin w całym kraju odbył się w dniach 25-27 

maja 2021 r. Obejmował wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. Egzamin ósmoklasisty ma formę pisemną 

i jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny - za-

kodowane prace sprawdzają egzaminatorzy Okrę-

gowej Komisji Egzaminacyjnej. Wg poniższych da-

nych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasi babiccy 

ósmoklasiści osiągnęli bardzo dobre wyniki egzami-

nów. Były one wyższe niż średnie wyniki w powiecie 

i województwie oraz znacząco wyższe, niż średnie 

wyniki egzaminu ósmoklasisty w Polsce.

Do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i ma-

tematyki przystąpiło 216 babickich uczniów, nato-

miast do egzaminu z języka angielskiego - 218. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Sprawozdania i wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku 2021, 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

nazwa szkoły

język polski matematyka język angielski

liczba 

zdających

średni 

wynik 

liczba 

zdających

średni 

wynik w %

liczba 

zdających

średni 

wynik w %

Szkoła Podstawowa 

w Zielonkach-Parceli
31 72% 31 60% 31 89%

Szkoła Podstawowa 

w Koczargach Starych
22 63% 22 61% 22 79%

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Starych Babicach

97 70% 97 67% 98 85%

Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej Grupy Kampinos 

w Borzęcinie Dużym

33 67% 33 49% 33 66%

Wynik średni 

język polski matematyka język angielski

gmina wiejska Stare Babice 69% 63% 84%

powiat warszawski zachodni 64% 57% 77%

województwo mazowieckie 64% 52% 71%

kraj Polska 60% 47% 66%

Egzamin ósmoklasisty

Wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 
w roku szkolnym 2020/2021 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 
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W roku szkolnym 2021/2022 w samorządowych szkołach organ prowadzą-

cy przyznał i sfinansował dodatkowe godziny dla uczniów na realizację zajęć 

edukacyjnych. 2021 rok był kolejnym rokiem, w którym występowały zmiany 

w organizacji sposobu nauczania. Pandemia zmusiła szczególnie uczniów szkół 

podstawowych do nauki w formie zdalnej oraz hybrydowej. Dopiero od 31 maja 

2021 roku szkoły i placówki oświatowe funkcjonowały w trybie stacjonarnym. 

Uczniowie szkół od września 2021 r. do grudnia 2021 roku realizowali zajęcia 

wspomagające, których celem było nadrobienie zaległości programowych spo-

wodowanych długotrwałym pobieraniem nauki w formie zdalnej. 

Szkoła Rodzaj zajęć
Łączna liczba 

godzin

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Starych Babicach

Język polski

Język angielski 

Matematyka

Biologia

Geografia

320

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Borzęcinie Dużym

Język angielski 

Matematyka 

Język polski

157

Szkoła Podstawowa 

w Koczargach Starych

Język polski 

Matematyka
82

Szkoła Podstawowa 

w Zielonkach-Parceli

Język angielski

Język polski 

Matematyka 

Fizyka

79

Szkoła Rodzaj zajęć
Łączna liczba 

godzin

Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Starych Babicach

Edukacja muzyczna

Język angielski

Język niemiecki

Edukacja ekologiczna

72

Szkoła Podstawowa 

w Koczargach Starych

Język angielski

Język niemiecki 

Matematyka

18

Szkoła Podstawowa 

w Zielonkach-Parceli

Język angielski

Matematyka
24

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Borzęcinie Dużym

Język angielski

Matematyka 

Język polski

36

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe stacjonarne

Zajęcia dodatkowe zdalne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 45 768,95 zł, tj. 52,03% planu. 

Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia spor-

towe oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane na rok szkolny 2020/2021. 

Pomoc socjalna została przyznana 20 dzieciom, przeznaczono na nią kwotę 9 887,60 

zł. Niższe wykonanie spowodowane było mniejszą niż zakładano liczbą rodzin speł-

niających kryterium do przyznania stypendiów socjalnych. W 2021 r. kryterium do-

chodowe wynosiło 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Liczba uczniów Szkół Podstawowych, którzy otrzymali stypendium

 Koczargi Stare Stare Babice Borzęcin Duży Zielonki-Parcela

naukowe 39 10 25 86

sportowe 1 4 25 4

artystyczne 0 2 0 0

razem 40 16 50 90

Stypendia
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FERIE W SZKOLE
I LATO W GMINIE

Gmina Stare Babice organizuje bezpłatny zbiorowy 

transport dzieci do szkół podstawowych, tak aby 

wszystkie dzieci zamieszkujące na terenie naszej 

gminy miały możliwość spełnienia obowiązku 

szkolnego w placówkach, dla których odległość od 

ich miejsca zamieszkania nie przekracza 3 km – dla 

klas I-IV oraz 4 km dla klas V-VIII. Gmina realizowała 

również obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym 

uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu. W roku budżetowym 2021 dowóz 

realizowany był przez wykonawcę wyłonionego 

w przetargu oraz gminny bus Szkoły Podstawowej 

w Starych Babicach. Roczny koszt wydatków na 

organizację dowozu do szkół przez firmy wyłonione 

w przetargu wyniósł 259 063,74 zł. Całkowity 

koszt utrzymania autobusu w Szkole Podstawowej 

w Starych Babicach wyniósł 24 453,11 zł. Z dowozu 

uczniów z niepełnosprawnościami do szkół 

i placówek oświatowych korzystało przeciętnie 20 

uczniów. 

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe dla 
uczniów z całego kraju odbyły się w jednym termi-
nie, tj. od 4 do 17 stycznia 2021 r. Podczas akcji Zima 
w Gminie w 4 babickich publicznych szkołach pod-
stawowych zorganizowano dla dzieci zajęcia spor-
towe, artystyczne, filmowe, kreatywne i kulinarne, 
a także warsztaty lepienia z gliny, Gotuj Mania i Mi-
necraft. Łącznie w akcji wzięło udział 212 uczniów.

Lato w Gminie odbywało się w szkołach podsta-
wowych w okresie od 28 czerwca 2021 roku do 13 
sierpnia 2021 roku. Podczas akcji zatrudniono 35 
wychowawców. Łącznie w 4 placówkach z waka-
cyjnej opieki skorzystało 374 uczestników. Szkoły 
przygotowały atrakcyjne zajęcia dla swoich pod-
opiecznych jak np. wycieczki, warsztaty podróżnicze, 
pokazy cyrkowe, warsztaty plastyczne i kreatywne.

W gminnych szkołach i placówkach samorządowych 

pracuje 327 nauczycieli (277 w szkołach podstawo-

wych, 50  – w przedszkolach), w przeliczeniu wypada 

blisko 8 uczniów na 1 nauczyciela. W 6 placówkach 

oświatowych publicznych zatrudnione są 143 oso-

by z administracji i obsługi (średnio 1 osoba na 18 

uczniów). 

W 2021 roku wielu babickich nauczycieli doskona-

liło swoją wiedzę i umiejętności,  podnosząc swoje 

Transport do szkół

Doskonalenie nauczycieli

Zima w gminie

Lato w gminie

kwalifikacje, w czym wspierał ich nasz samorząd, 

ponieważ corocznie gmina dofinansowuje doskona-

lenie zawodowe nauczycieli. W roku budżetowym 

2021 na ten cel wydatkowano 115 583,66 zł, tj. 

67,56% planu. 

31 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice wrę-

czył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 

6 nauczycielom z naszych placówek oświatowych, 

awans zawodowy otrzymali:

• Katarzyna Ćwik 

z Przedszkola w Starych Babicach

• Anna Dąbrowska 

ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

• Dorota Dunder 

ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

• Szymon Włoczewski 

ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

• Katarzyna Drzażdzyńska 

ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli

• Joanna Brunowska 

ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych
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Rok

Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne

Oddziały przedszkole 

w szkołach podstawowych 

publicznych

Oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych 

niepublicznych

Ogółem liczba dzieci w przed-

szkolach publicznych i nie-

publicznie oraz oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych
Placówki 

ogółem

Dzieci 

ogółem

Placówki 

ogółem

Dzieci 

ogółem

Oddziały 

ogółem

Dzieci 

ogółem

Oddziały 

ogółem

Dzieci 

ogółem

2020 3 382 10 482 9 200 2 29 1 093

2021 3 392 12 466 9 188 2 24 1 070

W Gminie Stare Babice w 2021 r.  funkcjonowało 15 

przedszkoli, w tym 3 placówki publiczne, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice 

oraz 12 placówek niepublicznych. W 2021 roku 

opieką wychowawczą we wszystkich placówkach 

przedszkolnych objętych było ogółem 858 dzieci, 

w tym w przedszkolach publicznych 392 dzieci, 

w przedszkolach niepublicznych – 466 dzieci. 

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 2021 roku 95 dzieci, w tym najwięcej do przed-

szkoli znajdujących się na terenie Warszawy.

 Gmina
Przedszkola

niepubliczne publiczne

Izabelin - 11

Brwinów 1 -

Ożarów 

Mazowiecki
9 -

Warszawa 55 18

Leszno - 1

Ogółem: 65 30

Gmina Stare Babice wykupiła w niepublicznych 

przedszkolach miejsca dla przedszkolaków – miesz-

kańców naszej gminy, pokrywając 100% kosztów 

utrzymania dziecka. W okresie styczeń – grudzień 

2021 r. były to 351 miejsca w 5 placówkach nie-

publicznych: Niepublicznym Przedszkolu „Wesoły 

Brzdąc”, Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny 

Domek”, Niepublicznym Przedszkolu „Jeżyk”, Nie-

publicznym Przedszkolu „Zielona Akademia” oraz 

Niepublicznym Przedszkolu „Zaczarowany Ołówek”.

Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2021 r.

Liczba dzieci w przedszkolach w Gminie Stare Babice (publicznych i niepublicznych)  w latach 2020-2021.

Dzieci z terenu Gminy Stare Babice uczęszczają-
ce do przedszkoli poza terenem gminy (stan na 
grudzień 2021 r.) 

WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
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DZIAŁANIA 
W CELU ULEPSZANIA 

WARUNKÓW 
I JAKOŚCI NAUCZANIA

W celu poprawy warunków edukacji w gminnych 

placówkach oświatowo-wychowawczych w roku 

szkolnym 2020/2021 r. zrealizowano następujące 

działania:

• naprawa uszkodzonej elewacji i podbitki w bu-

dynku szkolnym,

• remont korytarzy w budynku szkolnym,

• w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego zakupio-

no oczyszczacz powietrza z jonizacją,

• wybudowano „Zielone Sale” na Ogólnodostęp-

nej Strefie Rekreacji Dziecięcej. Realizacja w ra-

mach zadań z Funduszu Sołeckiego. Zadanie re-

alizowane wspólnie z sołectwami Wierzbin, 

Zalesie, Topolin, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały. 

Postawiono dwie wiaty przy Szkole Podstawo-

wej w Borzęcinie Dużym, z przeznaczeniem na 

prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym po-

wietrzu, tzw. „Zielona Sala”. 

Przedszkole w Starych Babicach:

• naprawiono instalację komputerową,

• naprawiono oświetlenie,

• naprawiono i zamontowano urządzenia na placu 

zabaw.

• modernizację kotłowni o wartości 88 560,00 zł 

polegającą na wymianie kotła Vaillant na dwa 

kotły Brotje i wymianie dwóch zasobników cie-

płej wody oraz wymianę starego ogrodzenia na 

ogrodzenie panelowe systemowe - wartość in-

westycji 45 115,00 zł,

• utworzono salę logopedyczną oraz zaplecze dla 

nauczycieli wychowania fizycznego,

• modernizację instalacji elektrycznej na bieżące 

potrzeby placówki.

• w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego zakupio-

no przenośne nagłośnienie

• w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego zakupio-

no nowoczesne informacyjno-edukacyjne ekra-

ny wraz z oprogramowaniem Wirtualna Gazetka 

Szkolna

• wykonano instalację domofonową,

• wydzielono z przestrzeni szatniowej salę dydak-

tyczną przeznaczoną na potrzeby terapii inte-

gracji sensorycznej,

• konserwację systemu wentylacji i klimatyzacji, 

sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrze-

wania,

• konserwację platform dla niepełnosprawnych,

• konserwację systemu alarmowego,

• konserwację sieci elektrycznej,

• konserwację sprzętu gastronomicznego,

• konserwację sprzętu na placu zabaw,

• naprawy i przeglądy sprzętu audio, ksero i kom-

puterowego,

• modernizację i drobne remonty pomieszczeń na 

piętrze budynku,

• remont i przebudowę szatni.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Borzęcinie Dużym

Przedszkole w Starych BabicachSzkoła Podstawowa 
w Koczargach Starych

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
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PROJEKTY 
FINANSOWANE 
ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKICH
ŚWIĘTO EDUKACJI

W sierpniu 2021 roku rozpoczęto prace związane 

z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podsta-

wowej w Zielonkach-Parceli o dodatkowe skrzydło 

mieszczące sale dydaktyczne przeznaczone dla 500 

uczniów. 

Więcej informacji o tej inwestycji na str. 37

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli

Na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykona-

no wydatki w kwocie 310 859,65 zł na następujące 

zadania:

• „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice 

– wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych” – wydatkowano 40 649,63 

zł. W projekcie brały udział dwa przedszkola: 

Przedszkole w Starych Babicach i Przedszko-

le w Bliznem Jasińskiego. Okres realizacji tego 

projektu to 1 stycznia 2019 r. – 31 marca 2021 r. 

• „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”- 

wydatkowano kwotę 11 982,19 zł. Okres reali-

zacji projektu rozpoczął się 1 września 2019 r. 

i trwał do 31 marca 2021 r. Projekt obejmował 

wsparciem dwie szkoły: Szkołę Podstawową 

w Starych Babicach i Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Borzęcinie Dużym. 

• „Kreatywna szkoła” – wydatkowano kwotę 227 

975,90 zł. Okres realizacji projektu rozpoczął 

się 1 września 2021 r. i będzie trwać do 31 sierp-

nia 2022 r. W projekcie uczestniczą dwie szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli oraz 

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych. 

• Erasmus+ zatytułowanego „Umiejętności życio-

we w klasie” – wydatkowano kwotę 30 251,93 

zł na zakup biletów i słodyczy na wyjazd do Tur-

cji. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawo-

wa w Starych Babicach, która współpracuje ze 

szkołami z Portugalii, Słowacji, Chorwacji, Turcji 

i Rumunii. 

15 października 2021 r. w Domu Kultury Stare Ba-

bice odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli  dyrek-

torzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu 

naszej gminy.  W imieniu Wójta Gminy Stare Babice 

Sławomira Sumki, wyróżnionym 5 dyrektorom i 35 

nauczycielom dyplomy oraz Nagrody Samorządo-

we za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

i wychowawczej, a także podziękowania za owocną 

współpracę wręczyli: Zastępca Wójta Pani Katarzy-

na Sońta, Skarbnik Pani Mariola Sarzyńska i Sekre-

tarz Pan Michał Więckiewicz. 
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13
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY



DZIAŁALNOŚĆ 
MŁODZIEŻOWEJ

RADY GMINY
STARE BABICE

W październiku 2021 roku odbyły się wybory do MRG 

II kadencji. W siedmiu okręgach wyborczych zgłosiło 

się 21 kandydatów. W wyniku przeprowadzonych wy-

borów w Szkołach Podstawowych ukonstytuowała się 

nowa rada, składającą się z 15 członków, jej kadencja 

trwa dwa lata. 

Z okazji zakończenia I kadencji MRG i z okazji wyborów 

radnych do kolejnej kadencji zorganizowano spotkanie, 

połączone z sadzeniem drzew w Kampinoskim Parku 

Narodowym. Łącznie zasadzono 30 drzew gatunku lipa 

drobnolistna. Podczas spotkania Radni Młodzieżowej 

Rady Gminy I kadencji, mieli okazję poznać się z nowo 

wybranymi Radnymi, wymienić doświadczeniami, ale 

przede wszystkim zintegrować przy wspólnym ognisku 

i pieczeniu kiełbasek.

2021 rok Młodzieżowa Rada Gminy 

Stare Babice tradycyjnie rozpoczęła 

od udziału w akcji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Domu Kultury 

Stare Babice. 

26 lutego 2021 r. wręczono nagrodę 

„Przyjaciel Młodzieży 2020” Wójto-

wi Gminy Stare Babice Sławomirowi 

Sumce za całokształt działań na rzecz 

młodzieży. 

Lata 2021-2023 zostały uchwałą MRG ustanowione 

latami Radiostacji Babice – najznamienitszego zabytku 

znajdującego się na terenie Starych Babic. Dlatego wio-

sną 2021 r. radni Młodzieżowej Rady Gminy spotkali się 

zdalnie z młodzieżą z miejscowości Grimeton w Szwe-

cji, gdzie znajduje się „bliźniacza siostra” Radiostacji 

Babice. Podczas pierwszej kadencji MRG zainicjowała 

współpracę z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 

w ramach której powstaje film promujący sport, oraz 

z Domem Kultury, w ramach której powstaje ścianka 

do graffiti, a także z Gminną Biblioteką  - współpraca 

w ramach wolontariatu. 

Więcej o działaniach MRG w zakładce:

www.stare-babice.pl/mlodziezowa-rada-gminy
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22 listopada 2021 roku, w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Starych Babicach pierwszy raz obradowali 

radni II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Ba-

bice.

Młodzieżowi Radni otrzymali zaświadczenia i certyfi-

katy potwierdzające uzyskanie mandatu, oraz złożyli 

uroczyste ślubowanie. Nowo wybranymi członka-

mi Młodzieżowej Rady Gminy zostali: Jan Waligóra 

(Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy), Gustaw 

Baca-Lönn (Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady 

Gminy),  Katarzyna Bednarz (Sekretarz Młodzieżowej 

Rady Gminy), Sebastian Bek, Iwo Bodył, Michalina 

Bukowska, Maria Curyło, Adam Grzybowski, Jan Ka-

farski, Maja Maćkiewicz, Laura Płeszka, Patryk Mro-

ziński, Mikołaj Oraniec, Maksymilian Pniewski, Emilia 

Żółcińska.

Jesienią 2021 roku MRG objęła patronatem hono-

rowym konkurs literacki „Radiostacja Babice w opo-

wiadaniu”, który miał na celu pielęgnowanie tradycji 

związanych z obchodami 100-lecia Radiostacji Babi-

ce, pobudzenie aktywności twórczej i kreatywności 

literackiej wśród dzieci i młodzieży oraz profilaktykę 

uzależnień poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży 

w działalność artystyczną. 

Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów i współpracy 

z Młodzieżową Radą Gminy realizowany był między-

pokoleniowy projekt „Edukacja cyfrowa seniorów”, 

którego organizatorem i koordynatorem jest Karol 

Gałecki z Gminnej Rady Seniorów. W pilotażowej edy-

cji, składającej się z pięciu spotkań, wzięło udział 6-ciu 

uczniów-wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Sta-

rych Babicach i 6-ciu szkolących się Seniorów. Pierwsze 

spotkania odbyły się w listopadzie 2021 r.  W realizację 

Projektu włączył się Dom Kultury Stare Babice i Biblio-

teka Publiczna Gminy Stare Babice, udzielając wsparcia 

lokalowego i merytorycznego. 
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SPORT I REKREACJA

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

swoimi działaniami promuje aktywność ruchową, 

a ofertę kieruje w szczególności do dzieci i mło-

dzieży. W 2021 r. w zakresie sportu, rekreacji i upo-

wszechniania kultury fizycznej, GOSiR Stare Babice 

współpracował z następującymi stowarzyszenia-

mi, klubami sportowymi, fundacjami, placówkami 

oświatowymi, organizacjami i firmami o charakterze 

sportowym oraz osobami indywidualnymi:

1. Gminnym Klubem Sportowym Naprzód Stare 

Babice.

2. Uczniowskim Klubem Sportowym Borzęcin,

3. Klubem Sportowym Blizne.

4. Akademią Talentów Piłkarskich.

5. Klubem Karate Rensei.

6. Warsaw Cricket Club.

7. Klubem Sportowym Kuma Judo.

8. Fundacją Stacja Sport.

9. Uczniowskim Klubem Sportowym Akrosfera.

10. Uczniowskim Klubem Sportowym RGA              

Warszawa.

11. IKS Kuźnia Stare Babice.

12. IŁ Capital V.C. Stare Babice.

13. Powiatem Warszawskim Zachodnim.

14. Gminnymi placówkami oświatowymi.

W ramach ww. współpracy przygotowano program 

skierowany przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, 

który obejmował zajęcia:

1. sportowo-rekreacyjne z elementami piłki nożnej 

dla przedszkolaków oraz ogólnorozwojowe dla 

dzieci w wieku 2-5 lat.

2. piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gmi-

ny Stare Babice.

3. karate, judo, tenisa stołowego, koszykówki, 

akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej,

4. elementów boksu dla grupy wiekowej 10-14 lat, 

5. Nordic Walking w ramach projektu pn. „Poma-

szerujmy w Starych Babicach”.

6. Sensoplastyki.

7. Animal Flow.

8. spotkania biegowe w ramach projektu pn. „Stare 

Babice Biegają”.

Na terenie strefy rekreacji dziecięcej kontynuowany 

był program pn. „Promocja zdrowia w Gminie Stare 

Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecię-

cej”. W związku z którym na terenie strefy w okresie 

od kwietnia do października 2021 r. realizowano 

program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci. 

Dodatkowo przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne 

dla dzieci (ok. 400 godzin) i nieodpłatnie wypoży-

czano sprzęt sportowy do wykorzystania na terenie 

strefy.

Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

W 2021 r. GOSiR Stare Babice zorganizował lub 

współpracował przy organizacji imprez sportowych 

i rekreacyjnych na terenie Gminy Stare Babice:

1. Piknik Rodzinny.

2. Beach Volleyball Stare Babice, turniej siatkówki 

plażowej w Zielonkach – Parceli.

3. Streetball Challenge 2021, turniej koszykówki 

3x3 w Borzęcinie Dużym.

4. Obozy wakacyjne we współpracy z Kuma Judo 

oraz UKS SPORTING Zielonki. 
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Działalność informacyjna

W 2021 r. wykonano prace remontowe gminnych 

obiektów sportowych. Do najważniejszych z nich 

należą:

1. Wymiana piłkochwytu na kompleksie boisk 

piłkarskich w Zielonkach – Parceli.

2. Remont zaplecza sportowego (trybun) 

na boiskach piłkarskich w Zielonkach – Parceli.

3. Remont lamp na boisku piłkarskim 

w Borzęcinie Dużym.

4. Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego 

w Borzęcinie Dużym.

5. Konserwacja kompleksowa Skate Parku na stre-

fie rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym.

GOSiR na własne potrzeby zakupił także opryski-

wacz i kosiarkę spalinową.

W ramach działalności informacyjnej GOSiR Stare 

Babice prowadzi profil na Facebooku i Instagramie, 

kanał na YouTubie oraz stronę internetową, na któ-

rej umieszczane są wszystkie informacje z zakresu 

sportu i rekreacji. W szczególności są to zapowiedzi 

i relacje z imprez, które odbywają się na terenie gmi-

ny Stare Babice, a także sukcesy sportowe miesz-

kańców. 

Więcej informacji o wydarzeniach GOSiR:

www.gosirstarebabice.pl

5. Grand Prix Mazovia Karate WKF. 

6. Stare Babice BMX Challenge.

7. Rajd Rowerowy.

8. Towarzyski turniej II ligowych zespołów 

siatkarskich.

9. Zawody powiatowe w badmintonie 

oraz unihokeju.

10. Halowy Turniej Siatkówki w rocznicę odzyskania 

niepodległości.

11. Amatorski Turniej Piłki Nożnej.

12. Turniej halowy piłki nożnej – „Dla Gabrysi”.

13. MAZOVIA CUP - międzynarodowy turniej 

w gimnastyce artystycznej. 

14. Mikołajkowy Rajd Nordic Walking dla Gabrysi. 

15. Babicki Blackminton Open – turniej międzyna-

rodowy.

16. Stare Babice INDOOR Challenge 2021 – 

halowy turniej koszykówki 3x3 m. 

Stypendia sportowe

Stypendia otrzymało 38 osób - 16 dziewczynek i 22 

chłopców:

Szermierka 3 osoby

Badminton 5 osób

Taekwondo 5 osób

Łyżwiarstwo figurowe 1 osoba

Motocross 2 osoby

Piłka siatkowa 1 osoba

Taekwondo olimpijskie 5 osób

Piłka nożna 2 osoby

Piłka ręczna 1 osoba

Trójbój Siłowy 1 osoba

Akrobatyka Sportowa 1 osoba

Wędkarstwo Spławikowe 3 osoby

Gimnastyka artystyczna 2 osoby

Lekka Atletyka 1 osoba

Judo 2 osoby

Kulturystyka 1 osoba

Szybownictwo 1 osoba

Jeździectwo 1 osoba
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W 2021 roku wydatki w rozdziale pomoc społeczna 

związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysoko-

ści 29 730,92 zł – przeznaczono na zakup artykułów, 

zajęcia gimnastyczne przy muzyce oraz wsparcie psy-

chologiczne Seniorów, bilety do Muzeum Królewskie-

go Ogrodu Świateł oraz przewóz i ubezpieczenie NW 

uczestników wycieczek. Rok 2021 zmienił formy dzia-

łań dla seniorów, które na czas obostrzeń przeniosły się 

do internetu i były realizowane w formule online, np. 

wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 

kursy komputerowe, Punkty Cyfrowego Wsparcia Se-

niora. Seniorzy z gminy Stare Babice w 2021 roku mieli 

dostęp do wielu aktywności:

• Gimnastyka online

• Ruch rozwijający

• Akademia zdrowego Seniora

• Seniorzy w akcji

• Taniec w kręgu

• Gimnastyka przy muzyce 

• Aktywni Dłużej – Joga na polanie

• Aktywny i kulturalny senior

• Aktywni Dłużej – Ruch rozwijający seniora (zajęcia 

w pandemii)

• KIM – Seniorzy w akcji

SENIORZY GMINNA RADA
SENIORÓW

W 2021 roku nadal wydawane były przez GOPS Ogól-

nopolskie Karty Seniora w ramach Programu Staroba-

bicka Karta Seniora dla Seniorów z Gminy Stare Babice, 

którzy ukończyli 60 lat. Od 11 września 2018 r. – od 

kiedy zaczęliśmy wydawanie Ogólnopolskich Kart Se-

niora do 31 grudnia 2021 r. wydano łącznie 399 kart. 

Program Starobabicka Karta Seniora

Wybory do II kadencji Gminnej 
Rady Seniorów 2021-2025
7 czerwca 2021 roku, odbyło się pierwsze posiedzenie 

II kadencji Gminnej Rady Seniorów 2021-2025. Wójt 

Gminy wręczył zaświadczenia o powołaniu na członków 

Gminnej Rady Seniorów: Annie Czajkowskiej, Karolowi 

Gałeckiemu, Wiesławie Kałuzińskiej, Mariannie Kosiń-

skiej, Stanisławowi Malinowskiemu, Marii Parlińskiej, 

Tadeuszowi Wiśniewskiemu. Rada ukonstytuowała się 

wybierając na tajnym głosowaniu; przewodniczącego 

- Tadeusza Wiśniewskiego, v-ce przewodniczącego Sta-

nisława Malinowskiego i sekretarza Annę Czajkowską. 

Wójt Gminy nadał tytuł „Honorowego Członka Rady 

Seniorów” Wandzie Śladowskiej, dziękując za wielolet-

nią pracę społeczną.
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Bony społeczne dla seniorów

Klub seniora „NADZIEJA”

Gminna Rada Seniorów powstała 16 grudnia 2015 r. 

Jej celem jest integracja środowiska seniorów (60+) 

i wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej. 

Gminna Rada Seniorów ma charakter doradczy, ini-

cjatywny i konsultacyjny. Członkowie Gminnej Rady 

Seniorów pracują by poprawić warunki życia seniorów 

współpracując z różnymi organizacjami i władzami 

gminy przy rozstrzyganiu istotnych potrzeb ludzi star-

szych. Najważniejsze działania Gminnej Rady Seniorów 

skierowane do seniorów z gminy Stare Babice podjęte 

w 2021 roku:

• Współudział w organizacji zajęć sportowych dla 

seniorów: gimnastyka, joga, taniec, nordic walking

• Organizacja Dnia Sportu SENIORA

• Prowadzenie wypożyczalni sprzętu do zajęć online

• Projekty w ramach wolontariatu: Seniorzy – Se-

niorom, edukacja cyfrowa seniorów z gminy Stare 

Babice

• Organizacja spotkań międzypokoleniowych

• Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

• Organizacja pomocy transportowej (sąsiedzkiej) 

dla Seniorów

• Współpraca z Sołtysami przy realizacji funduszy 

sołeckich skierowanych do seniorów z gminy Sta-

re Babice

• Współpraca z Domem Kultury Stare Babice i Bi-

blioteką Publiczną Gminy Stare Babice.

Gminna Rada Seniorów w 2021 roku pozyskanych 

w drodze konkursu „Bony społeczne dla seniorów II”

finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Se-

nioralnej.

1. „Jeszcze lepiej” – warsztaty emisji głosu dla Zespo-

łu „Bez Nazwy”.

2. „Zawsze szyk dziewczyny” - wyrób biżuterii kora-

likowej, która została przekazana podopiecznym 

Domu Seniora z Gminy Stare Babice.

3. „Dobra pamięć w każdym wieku” - ćwiczenia pro-

wadzone ze studentami Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, na podstawie zakupionych książek dla każ-

dego pt; „Piękny umysł nie zna wieku” i „Ćwiczenia 

językowe dla Seniorów”.

W 2021 roku odbyło się 10 spotkań Klubu Seniora „NA-

DZIEJA”, które obejmowały m. in. poniższe tematy:

• „Jak dbać o skórę dojrzałą?” – wykład studentki 

AWF 

• „Sprawcza moc ziół – kosmetyki ziołowe”, o których 

mówiła i prezentowała Pani Izabela Bek jak same-

mu zrobić ziołowe kosmetyki;

• „Senior – świadomy konsument” – wykład Radcy 

Prawnego

• „Lepsze jutro – wspieranie osób chorych na choro-

by otępienne, chorobę Alzhaimera oraz inne cho-

roby otępienne” oraz „Profilaktyka chorób wieku 

starszego, w tym raka piersi”

• „Australia – opowieści z podróży”

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z CO-

VID-19 w 2021 r. zorganizowano dla uczestników Klu-

bu Seniora „Nadzieja” cykl spotkań z psychologiem. 

W 2021 roku dla uczestników Klubu Seniora „Nadzie-

ja”  została zorganizowana wycieczka Gniezno-Bisku-

pin, a w dniu 2 października – wyjazd pn. „Toskańskie 

Mazowsze” w trakcie którego Seniorzy zwiedzili Pałac 

w Radziejowicach i winnicę „Dwórzno”. W wycieczce 

uczestniczyło 40 seniorów.

Więcej na temat działań i aktywności seniorów 

https://stare-babice.pl/seniorzy

Więcej na temat Gminnej Rady Seniorów:

 www.stare-babice.pl/seniorzy/rada-seniorow/
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FUNDUSZE
SOŁECKIE

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środ-
ki finansowe, o których przeznaczeniu decydują bezpo-
średnio na zebraniach wiejskich mieszkańcy sołectwa.  
Fundusz sołecki pozostaje integralną częścią budżetu, 
dlatego dotyczą go wszelkie rygory i obostrzenia wynika-
jące z wydatkowania środków publicznych. Środki Fundu-
szu sołeckiego przeznaczono głównie na cele związane z: 
poprawą bezpieczeństwa, tworzeniem miejsc rekreacji, 
kulturą, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska.

W III edycji etapu wojewódzkiego konkursu pn. „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa” sołectwa: Borzęcin Duży, 
Borzęcin Mały, Wojcieszyn, Wierzbin, Koczargi Nowe, 
Zalesie, Stanisławów za przedsięwzięcie pn.: „Zakup po-
jazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borzęcinie Dużym” zajęły II miejsce: z nagrodą: 3 000 zł. 
W ramach nagrody zostało zorganizowane szkolenie dla 
sołtysów i rad sołeckich pn. Fundusz sołecki instrumen-
tem rozwoju lokalnego.

W IV edycji etapu wojewódzkiego konkursu pn. „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa” sołectwa:  Borzęcin Duży, 
Borzęcin Mały, Topolin, Wierzbin, Zalesie, za przedsię-
wzięcie pn.: „Budowa „Zielonej Sali” w Ogólnodostępnej 
Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-

Sołectwo
Liczba mieszkańców 

uprawnionych do głosowania  

Liczba mieszkańców 

obecnych na zebraniu

Procent mieszkańców 

obecnych na zebraniu

Stanisławów 130 21 16%

Lubiczów 78 11 14%

Koczargi Nowe - Bugaj 110 11 10%

Wierzbin 367 38 10%

Zalesie 153 12 8%

Zielonki Wieś 599 43 7%

Wojcieszyn 643 41 6%

Janów 356 17 5%

Koczargi Nowe 346 18 5%

Zielonki - Parcela 663 30 5%

Klaudyn 1 335 52 4%

Koczargi Stare 863 37 4%

Babice Nowe 498 15 3%

Blizne Łaszczyńskiego 712 20 3%

Borzęcin Mały 376 13 3%

Latchorzew 1 222 31 3%

Mariew, Buda 297 9 3%

Blizne Jasińskiego 906 15 2%

Borzęcin Duży 1 130 17 2%

Kwirynów 863 19 2%

Lipków 925 16 2%

Topolin 213 4 2%

Stare Babice 2 038 25 1%

-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym” otrzymały wyróż-
nienie: z nagrodą: 1 000 zł.

W 2021 roku odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich 
23 sołectwach gminy Stare Babice, na których mieszkańcy 
decydowali o przeznaczeniu środków.

Frekwencja w zebraniach wiejskich dotyczących funduszy sołeckich w 2021 r.
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Wykonanie budżetu Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy Stare Babice w 2021 r.
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• Remont części ulicy Kresowej

• Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Stare 

Babice

• Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki 

Publicznej w Zielonkach-Parceli

Sołectwo Babice Nowe

• Wykonanie progu zwalniającego z asfaltu na 

ul. Prusa 

• Zamontowanie 4 luster poprawiających wi-

doczność na skrzyżowaniach

• Kosze na śmieci (betonowe)

• Wymiana kamery na boisku ul. Kopernika 10

• Wykonanie nasadzenia wzdłuż ogrodzenia 

przy siłowni na ul. Kopernika 10 i dosadzenie 

brakujących krzewów

• Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do 

piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Ko-

pernika 10

• Wykonanie bezpiecznego podłoża z piachu 

przy zjeżdżalniach oraz barierki na górce 

między zjeżdżalniami ul. Kopernika 10

• Wylanie asfaltem II połowy boiska do koszy-

kówki

• Progi zwalniające wyspowe na ul. Przejazd na od-

cinku od ul. Warszawskiej do ul. Granicznej, na ul. 

Granicznej oraz na ul. Łaszczyńskiego w ilości 4 szt.

• Modernizacja progu zwalniającego na ul. Fortowej 

pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala Dobrzańskiego 

oraz organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hu-

bala Dobrzańskiego i Fortowej przy posesjach nr 

49, 55

• Instalacja dwóch czujników smogu monitorują-

cych jakość powietrza w Bliznem Łaszczyńskiego 

połączone z montażem wewnętrznej i zewnętrznej 

tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza 

- dofinansowanie projektu dotyczącego jakości po-

wietrza o 1 czujnik na terenie gminnej działki ul. 

Łaszczyńskiego 23

• Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy 

ul. Łaszczyńskiego 2

• Zakup biletów do teatru dla seniorów wsi Blizne 

Łaszczyńskiego (zgodnie z wyjaśnieniami)

• Zakup i montaż kosza w ramach rozbudowy                 

2 połowy boiska do gry w koszykówkę na terenie 

rekreacyjnym w Bliznem Jasińskiego przy ul. Ko-

pernika 10

Sołectwo Blizne Jasińskiego Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego

• Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej 

Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym

• Zakup oczyszczacza powietrza

• Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin 

Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski 

Sołectwo Borzęcin Duży
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• Zakup koszy na śmieci i ustawienie na ul. Bu-

gaj

• Organizacja spotkania mieszkańców sołec-

twa Koczargi Nowe - Bugaj z zakresu pierw-

szej pomocy

Sołectwo Koczargi Nowe-Bugaj

• Realizacja progów zwalniających na ul. gen. 

Maczka

• Dofinansowanie OSP na sprzęt, umunduro-

wanie, worki z piaskiem

• Zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły 

Podstawowej w Starych Babicach

• Projekt oświetlenia ul. Sulika

• Nowości wydawnicze do Biblioteki Publicz-

nej

• Realizacja paleniska na polanie pomiędzy 

Klaudynem a Janowem, obok ścieżki rowe-

rowej

Sołectwo Janów

• Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej 

Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie 

Dużym

• Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bo-

rzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt 

Królewski

• Częściowe wykonanie lamp oświetlenio-

wych na ul. Źródlanej w miejscowości Bo-

rzęcin Mały

• Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gmi-

ny Stare Babice

Sołectwo Borzęcin Mały

• Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup ko-

szy na psie odchody 10 szt.

• Budowa boiska do piłki nożnej, wraz z gro-

dzeniem oraz montaż siatki do siatkówki (po-

lana między Klaudynem a Janowem)

Sołectwo Klaudyn
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• Organizacja zajęć edukacyjno-wychowaw-

czych dla dzieci

• Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkań-

ców Koczarg Nowych 

• Zakup pojemnika „Serce na korki”

• Dofinansowanie biletów do Domu Kultury 

dla mieszkańców Koczarg Nowych

• Mikołajki sołeckie - spotkanie integracyjne, 

świąteczne dla mieszkańców Koczarg No-

wych

• Zakup artykułów potrzebnych do przepro-

wadzenia warsztatów świątecznych

• Zakup stołu zewnętrznego do ping-ponga

• Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla 

mieszkańców na terenie działki gminnej nr 

252/30 położonej w Koczargach Starych - 

budowa wiaty drewnianej wraz z budową 

przyłącza energetycznego

Sołectwo Koczargi Nowe

• Zakup 2 stojaków na rowery na ok. 12 stano-

wisk

• Zakup detektorów wielogazowych oraz sprzę-

tu i elementów wyposażenia do ratownictwa 

wysokościowego dla OSP Babice

• Zakup nowoczesnych informacyjno-edukacyj-

nych ekranów wraz z oprogramowaniem dla 

Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

• Zakup przenośnego nagłośnienia do Szkoły 

Podstawowej w Koczargach Starych, Które 

będzie wykorzystywane na potrzeby imprez 

szkolnych (m.in.: apeli), sołeckich i spotkań 

mieszkańców Koczargi Stare

• Organizacja imprez, spotkań integracyj-

nych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzie-

ci uczęszczających do Szkoły Podstawowej 

w Koczargach Starych

• Zakup artykułów/materiałów do przeprowa-

dzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla 

mieszkańców

• Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla 

mieszkańców na terenie działki gminnej nr 

252/30 położonej w Koczargach Starych

Sołectwo Koczargi Stare

• Wykonanie 2 progów zwalniających z kostki 

brukowej na ul. Agawy, pomiędzy ul. Pohulanka 

a ul. Świerkową

• Montaż koszy na śmieci 

• Montaż lustra drogowego na ul. Berberysowej

• Zainstalowanie koszy na psie odchody na tere-

nie Kwirynowa 

• Wymiana wąskiego spowalniacza na pl. Kwiry-

nowskim, na szeroki próg z kostki brukowej

• Zakup elementów umundurowania dla OSP Sta-

re Babice

• Zakup kompresora z wyposażeniem podtrzy-

mania ciśnienia powietrza w pojazdach dla OSP 

Stare Babice

• Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków (je-

żyków) we wsi Kwirynów

• Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-oświa-

towe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klubu 

Seniora „Nadzieja”

• Dofinansowanie działalności Biblioteki Gminnej 

na zakup książek

• Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - 

zakup i montaż zabawki wspinaczkowej

Sołectwo Kwirynów
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• Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy pręd-

kości

• Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych 

bez ścian bocznych - tył i dach z poliwęglanu, 

przy drodze gminnej - ul. Jakubowicza w Lip-

kowie

• Zakup i montaż iluminacji świątecznej na 

słupach oświetlenia ulicznego ul. Jakubowi-

cza i ul. Mościckiego w Lipkowie

Sołectwo Lipków

• Wykonanie nowych progów zwalniających 

na ul. Janowskiego z kostki brukowej - 2 szt. 

• Projekt i uzgodnienia techniczne budowy 

chodnika przy wyjściu z ul. Dzieci Warszawy 

do Lasu Bemowskiego

• Zakup wraz z dostawą, montażem i urucho-

mieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy 

na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie 

Latchorzew

• Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwod-

nienia ul. Kobendzy z ul. Powstańców Stycz-

niowych

• Dofinansowanie OSP Stare Babice na zakup 

sprzętu gaśniczego i ratunkowego

• Doświetlenie ul. mjr. Jacka Decowskiego 

w końcowym fragmencie przy posesji Po-

wstańców Styczniowych 25 (adres posesji) - 

wejście i wjazd od ul. mjr. Jacka Decowskiego

• Zakup pojemnika „Serce na korki”

Sołectwo Latchorzew

• Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lu-

biczów

Sołectwo Lubiczów

• Zakup detektora wielogazowego dla OSP 

w Borzęcinie Dużym

• Zakup książek do biblioteki szkolnej w  Szko-

le Podstawowej w Koczargach Starych

• Zakup serduszka na nakrętki i umiejscowie-

nie go na terenie placu zabaw w Mariewie

• Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i mło-

dzieży

• III etap prac związanych z zagospodarowa-

niem terenu wokół placu zabaw. Zamon-

towanie oraz wykonanie na boisku do piłki 

nożnej przy placu zabaw we wsi Mariew pił-

kochwytów

• Wykonanie projektu i kosztorysu „sceno-

-altanki” umiejscowionej przy placu zabaw 

w Mariewie

Sołectwo Mariew, Buda
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• Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnopolskiej 

Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie 

Dużym

• Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin 

w obrębie ulicy Poprzecznej

Sołectwo Topolin

• Postawienie nowej wiaty przystankowej, przy 

przystanku autobusowym „Stanisławów”

• Zakup i instalacja świątecznego oświetlenia 

ulic, zamontowanego na słupach oświetle-

niowych

Sołectwo Stanisławów

• Zakup koszy na śmieci 

• Naprawa nawierzchni ul. Ożarowska

• Zakup sprzętu łączności i armatury wodnej 

dla OSP Stare Babice

• Zakup mundurów dla druhów OSP Stare Ba-

bice

• Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej

• Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe

• Organizacja koncertu dla seniorów

• Zakup ławek parkowych

• Wykonanie miejsca rekreacji na terenie 

gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. 

Kampinoskiej)

• Zakup zewnętrznego stołu do gry w ping-

-ponga

• Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy

Sołectwo Stare Babice

• Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej 

Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie 

Dużym

• Uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece 

Gminnej

• Spotkania mieszkańców w ramach pobudze-

nia aktywności obywatelskiej

• Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, 

których gospodarzami są w 2021 r. miesz-

kańcy wsi Wierzbin i Zalesie

• Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja

• Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów

• Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na 

ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przy-

łączem

Sołectwo Wierzbin
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• Zakup strojów sportowych dla Młodzie-

żowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin 

Duży 

• Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostęp-

nej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzę-

cinie Dużym

• Zakup i instalacja dekoracji świątecznych 

do założenia i ustawienia na Trakcie Kró-

lewskim w Zalesiu

• Dzień Seniora

• Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, 

których gospodarzami są w 2021 r. miesz-

kańcy wsi Wierzbin i Zalesie

• Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Miko-

łaja

• Dzień Mężczyzny. Rajd starych samocho-

dów

Sołectwo Zalesie

• Zakup artykułów sportowych dla młodzie-

ży

• Spotkanie integracyjne

• Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na 

ul. Sielskiej w Wojcieszynie

• Doposażenie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Koczargach Starych dla 

najmłodszych - zakup piaskownicy

• Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na 

ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przy-

łączem

• Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. 

Sielskiej w Wojcieszynie

Sołectwo Wojcieszyn

• Zakup i montaż 3 ławek wzdłuż ciągu pie-

szo-rowerowego na ul. Południowej

• Zakup kosza na psie odchody wraz z dys-

trybutorem

• Zakup artykułów sportowych dla mło-

dzieży

• Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń fi-

zycznych Street Workout

• Budowa altany rekreacyjno-wypoczyn-

kowej 

• Zakup i montaż grilla betonowego na Po-

lanie Dwóch Stawów

• Zakup kosza na śmieci przy altanie rekre-

acyjno-wypoczynkowej

• Zakup stołów oraz ławek do altany rekre-

acyjno-wypoczynkowej

Sołectwo Zielonki-Parcela
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• Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego,  

Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we 

wsi Zielonki Wieś

• Realizacja działań na rzecz seniorów w za-

kresie wspierającym aktywność fizyczną 

oraz rozwój edukacyjny, kulturalny i pro-

filaktykę zdrowotną wg Zarządzenia Nr 

174/2019 Wójta Gminy Stare Babice 

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

• Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży

Sołectwo Zielonki-Wieś
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