
 

 

Sprawozdanie  

z realizacji Uchwał Rady Gminy 

Stare Babice podjętych  

w 2021 roku 

 
 

 

 

  



Sprawozdanie obejmuje informacje o sposobie realizacji 145 uchwał Rady Gminy Stare 

Babice podjętych w 2021 r., z czego 130 uchwał przekazano do wykonania Wójtowi Gminy 

Stare Babice. 

Wszystkie uchwały, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 559 i 583) przesłano Wojewodzie Mazowieckiemu, 56 uchwał 

przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.  

Treść uchwał została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, 

51 uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

1) wydało negatywną opinię o Uchwale Nr XXXV/360/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 

30 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok - Uchwała Nr 3.g./3/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2021 roku; 

2) stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXXVII/400/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Borzęcin Duży 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022 – Uchwała Nr 

33.298.2021 z dnia 26 października 2021 roku.  

3) stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXXVIII/411/2021 z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Topolin 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022 – Uchwała Nr 

37.386.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.  

4) stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXXVIII/412/2021 z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022 – Uchwała Nr 

37.387.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.  

5) stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXXVIII/414/2021 z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Kwirynów 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022 – Uchwała Nr 

37.388.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.  

6) wskazało podjęcie Uchwały Nr XXXIX/424/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień 

z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice z naruszeniem prawa – Uchwała Nr 

40.498.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.  

7) stwierdziło nieważność w części (§ 2) Uchwały Nr XXXIX/425/2021 z dnia 25 listopada 2021 

r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień 

w tym podatku – Uchwała Nr 39.453.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku.  

8) stwierdziło nieważność w części Uchwały Nr XLI/436/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice 

przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – Uchwała Nr 3.43.2022 z dnia 18 stycznia 

2022 roku.   



Wojewoda Mazowiecki: 

1) stwierdził nieważność Uchwały Nr XXXI/326/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare 
Babice „Koczarska-Sienkiewicza”  w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej, 
w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: MN1.17 i MN1.18 – Rozstrzygnięcie 
nadzorcze WNP-I.4131.41.2021.AK; 

2) stwierdził nieważność Uchwały Nr XXXI/327/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy 
Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy 

ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką” – w części dotyczącej § 1 uchwały w zakresie, 
w jakim dokonuje zmiany §  § 12 ust. 6 pkt 2 lit. a uchwały zmienianej, w odniesieniu do: 
części jednostek terenowych oznaczonych w zmienianym planie miejscowym symbolami 
35.MN i 14.KPJ, obejmujących działki nr ew.: 1010, 1099 i 1100 z obrębu Borzęcin Duży 
oraz części jednostki terenowej oznaczonej w zmienianym planie miejscowym symbolem 
4.U, obejmującej działki nr ew.: 492/11, 492/12, 493/11 i 493/12 z obrębu Borzęcin Duży  
– Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.37.2021.MO; 

3) stwierdził nieważność Uchwały Nr XXXV/362/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów usługowych 
położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki - Parcela, w Gminie Stare Babice 
w zakresie ustaleń - § 2 pkt 5, § 9 ust.2 pkt 3 w odniesieniu do sformułowania: „(…) 
budowlanych (…)”- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - WNP-
I.4131.154.2021.MW1 z dnia 29 lipca 2021 r.; 

4) stwierdził nieważność Uchwały Nr XXXV/363/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów usługowych 
położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki - Parcela, w Gminie Stare Babice – 
w zakresie ustaleń §27 ust.1 pkt 4 lit. e w odniesieniu do sformułowania: „(…) dla działek 
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (…)”,  §27 ust.1 pkt 4 lit. f, §27 ust.1 pkt 4 lit. g; 
§27 ust.1 pkt 4 lit. h, §27 ust.1 pkt 4 lit. i w odniesieniu do sformułowania: „(…) dla 
zabudowy o funkcji usługowej (…)” - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Mazowieckiego - WNP-I.4131.169.2021.MW1 z dnia 29 lipca 2021 r.; 

5) stwierdził, że Uchwała Nr XXXVII/393/2021 została podjęta z naruszeniem prawa – WNP-
I.4131.219.2021.JF z 8 października 2021 r.; 

6) stwierdził nieważność Uchwały Nr XXXIX/417/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych 
położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży 
i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice w zakresie ustaleń §8 pkt.4, części tekstowej 
i graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1.MN1/U2, 3.2MN2/U2, 
3.3MN2/U2, 1.ZC, 1.1KDW, 1.KDZ i 1.2U2 - WNP-I.4131.324.2021.AK z dnia 29 grudnia 
2021  r.



 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Postanowienie uchwały 

Wykonawca 
postanowienia 

i decyzji 
Ogłoszenie w Dz. U. Stan realizacji  

1. XXIX/300/2021 
7 stycznia 

2021 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stare 
Babice na lata 2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 7 stycznia 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
Uchwała wykonana. 

2. XXIX/301/2021 
7 stycznia 

2021 r. 
budżet Gminy Stare Babice na 2021 r. Wójt Gminy 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 7 stycznia 2021 r. 

poz. 915 

Uchwała weszła w życie w dniu 7 stycznia 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

3. XXIX/302/2021 
7 stycznia 

2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia prawa uchwałą Nr V/33/11 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 
kwietnia 2011 r. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 7 stycznia 2021 r.  
Sprawa rozpatrywana jest przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie.  

4. XXIX/303/2021 
7 stycznia 

2021 r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy 
w ramach Programu "Opieka 
wytchnieniowa" 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z  7 stycznia 2021 r. 

poz. 916 

Na realizację programu w dniu 06.05.2021 r. została podpisana 
umowa nr 26/2021/OW pomiędzy Wojewodą Mazowieckim 
a Wójtem Gminy Stare Babice. Usługami opieki wytchnieniowej 
zostało objętych 6 opiekunów niepełnosprawnych dzieci i 9 
opiekunów osób dorosłych                 z orzeczonym znacznym 
stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. 
Razem 15 osób. 

5. XXIX/304/2021 
7 stycznia 

2021 r. 

w sprawie zaliczenia istniejącej drogi na 
obszarze Gminy Stare Babice do 
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
ich przebiegu 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 7 stycznia 2021 r. 

poz. 600 

Uchwała weszła w życie w dniu 7 stycznia 2021 roku i została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy.  
Uchwała została zrealizowana. 

6. XXX/305/2021 
2 lutego 
2021 r. 

w sprawie wniesienia skargi na uchwałę 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Nie wymaga 
ogłoszenia 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na 
uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części 
uchwały Rady Gminy Stare Babice  zmieniającej uchwał w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
wprowadzenia zwolnień w tym podatku.   

7. XXX/306/2021 
2 lutego 
2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 27 kwietnia 2021 

r. poz. 3728 

Uchwała weszła w życie w dniu 2 lutego 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy.  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 



8. XXXI/307/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań 
z działalności stałych Komisji Rady 
Gminy Stare Babice za rok 2020 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r. Po zapoznaniu 
się, przyjęto sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Bezpieczeństwa za rok 2020. 
 

9. XXXI/308/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy Stare Babice na rok 2021 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r.  
Uchwała zrealizowana.  

10. XXXI/309/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia na rok 2021 
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r. Rada Gminy 
uchwałą Nr XLII/465/2022 w dniu 24 lutego 2021 r. przyjęła 
sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2021.  
 

11. XXXI/310/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia na rok 2021 
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r.  
Uchwałą został zatwierdzony plan pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji na 2021 r. 
Rada Gminy uchwałą Nr XLII/465/2022 w dniu 24 lutego 2021 r. 
przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2021.  

12. XXXI/311/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie przyjęcia na rok 2021 planów 
pracy Komisji 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r.  
Uchwałą został zatwierdzony plan pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa.  
Rada Gminy uchwałą Nr XLII/465/2022 w dniu 24 lutego 2021 r. 
przyjęła sprawozdanie z prac Komisji w roku 2021. 

13. XXXI/312/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8 marca 2021 r. 

poz. 1973 

Uchwałą weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

14. XXXI/313/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

1) uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;   
2) uchwała wykonana. 

15. XXXI/314/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części 
opłaty pobranej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży na 
terenie Gminy Stare Babice 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. z 

8 marca 2021 r. 
poz. 1976   

Uchwała została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy. 
Uchwała wprowadziła zwolnienie przedsiębiorców działających 
na terenie Gminy Stare Babice z opłaty należnej w 2021 r. za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 



16. XXXI/315/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Stare Babice 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Stanowi element niezbędny w sprawie przeprowadzenia analizy 
wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego, która to ustala kwotę różnicy między 
wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym 
roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli. 
W sytuacji wystąpienia różnicy należy ją podzielić i wypłacić 
między nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych. 
Obowiązek ten wynika z art.30 a Karty Nauczyciela. 

17. XXXI/316/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie przyjęcia na 2021 rok planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała stanowi element niezbędny w sprawie zatwierdzenia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2021. Zatwierdzenie uchwały pozwala na 
dopłatę do studiów, kursów  oraz innych form doskonalenia  
nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje. Obowiązek ten 
wynika z art.70a Karty Nauczyciela. 

18. XXXI/317/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli o zmianie 
osoby reprezentującej Gminę Stare 
Babice w Lokalnej Grupie Działania 
"Między Wisłą a Kampinosem" 
w ramach programu LEADER 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała dotyczyła zmiany osoby reprezentującej Gminę Stare 
Babice w Lokalnej Grupie Działania, w związku ze zmianą zastępcy 
wójta. 

19. XXXI/318/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie zasad udzielenia pomocy 
w ramach Programu "Wspieraj Seniora" 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8 marca 2021 r. 

poz. 1974 

Program nie był realizowany z powodu braku osób chcących wziąć 
udział w Programie. 

20. XXXI/319/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie nadania nazwy gminnej 
drodze położonej we wsi Klaudyn 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8 marca 2021 r. 

poz. 1975 

Zrealizowana. Nadano nazwę Anny Jantar gminnej drodze, 
położonej we wsi Klaudyn, oznaczonej według ewidencji gruntów 
i budynków jako działki ew. nr 782/3, nr 782/7, nr 782/9, nr 
782/11 i nr 783/3. 

21. XXXI/320/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia nieruchomości 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zrealizowana. W dniu 26.05.2021 r. została zawarta umowa nr 
341 w sprawie użyczenia lokalu dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa 
Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na okres 10 
lat. 

22. XXXI/321/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
współdziałanie i zawarcie porozumienia 
z Gminą Izabelin w celu wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/404/2021 Rady Gminy z dnia 28 
października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Izabelin 
w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. 

23. XXXI/322/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
współdziałanie i zawarcie porozumienia 
z Gminą Izabelin w celu wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Podjęto Uchwałę XXXVIII/405/2021 Rady Gminy z dnia 28 
października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Izabelin 
w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. 



24. XXXI/323/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na najem 
lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego 
na działce nr 641/2 przy ul. Rynek 21 
w Starych Babicach 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25.02.2021roku i została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy. W dniu 22.04.2021 roku 
została zawarta umowa. Uchwała została zrealizowana.  

25. XXXI/324/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie współdziałania z Gminą 
Izabelin w zakresie opracowania 
studium komunikacyjnego dla 
przebiegu projektowanej trasy KZ 
łączącej miejscowość Mościska 
z Warszawą oraz powiązania z układem 
drogowym na terenie gminy Stare 
Babice i zabezpieczenia środków na ten 
cel 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Termin realizacji przedmiotowego zadania oraz środki na nie 
przeznaczone w budżecie gminy zostały przesunięte z roku 2021 
na rok 2022. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na 
realizacje przedmiotowego zadania, zaś termin jego realizacji 
ustalono na listopad 2022 roku.  
 

26. XXXI/325/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXV/269/2020 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 26 listopada 2020 r. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Po uchyleniu niniejszej uchwały ponownie uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice 
„Koczarska-Sienkiewicza”. 

27. XXXI/326/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Stare Babice 
"Koczarska - Sienkiewicza" 

Wójt Gminy  

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały w zakresie 
części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów 
MN1.17 i MN1.18– Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-
1.4131.41.2021.AK z 29 marca 2021 r. 2021 r. |Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 30 marca 2021 r. poz. 2744|.  
Uchwałą Nr XXXVII/392/2021 z dnia 23 września 2021 r. została 
uchylona.   

28. XXXI/327/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części Gminy Stare Babice 
w zakresie części wsi Borzęcin Duży 
i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy 
ulicami Warszawską, Kosmowską 
i Krótką” 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 19 kwietnia 2021 

r. poz. 3494 

Uchwała weszła w życie 25 lutego 2021 roku i została przekazana 
do realizacji Wójtowi Gminy.  
Uchwałą Nr XLI/443/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. została 
uchylona. 

29. XXXI/328/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Janów – 
obszar II 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 7 maja 2021 r. 
poz. 4154 

Uchwała weszła w życie 21 maja 2021 r.  
Jest obowiązującym aktem prawa miejscowego. 

30. XXXI/329/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 
VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Sprawa trafiła do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie.  
Sąd odrzucił skargę. 

31. XXXI/330/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Stare Babice 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r. 



Rada Gminy rozpatrzyła skargę na nienależyte wykonanie zadania 
przez Wójta Gminy Stare Babice związanego z: 1.Wnioskiem z dnia 
26 czerwca 2020 r. związanego z deklaracją złożoną przez Urząd 
Gminy Stare Babice w piśmie z dnia 27 lipca 2020 r. 
Nierozpatrzenia przez Wójta Gminy Stare Babice wniosku z dnia 
30 grudnia 2019 r. 
Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną. 

32. XXXI/331/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Stare Babice 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r. 
Rada Gminy rozpatrzyła skargę na Działania Wójta Gminy Stare 
Babice oraz Sekretarza Gminy Stare Babice dotycząca wypowiedzi 
związanych z rozpoczęciem przez ww. spółkę inwestycji 
mieszkaniowej na działce nr 180 w obrębie Janów,  
Przetwarzania danych osobowych Inwestora, 3. Wyrażenia opinii 
przez Radę Gminy związanych z treścią skargi 
Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną. 

33. XXXI/332/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji Wójt Gminy 

Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r. 
Rada Gminy rozpatrzyła skargę przedmiocie zakazu dyskryminacji. 
Zgłaszający petycję wnosił, aby Rada Gminy Stare Babice podjęła 
stosowną uchwałę celem wykluczenia i potępienia dyskryminacji 
na terenie Gminy Stare Babice. 
W przedmiocie szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Zgłaszający 
petycje wnosił, aby Rada Gminy Stare Babice podjęła stosowną 
uchwałę celem uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji ze 
strony producentów szczepionek; 
Rada Gminy odmówiła przyjęcia uchwały. 

34. XXXI/333/2021 
25 lutego 

2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji Wójt Gminy 

Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r.  
Rada Gminy rozpatrzyła petycję dotyczącą podjęcia przez Radę 
Gminy Stare Babice uchwały, biorącej w obronę mieszkańców 
gminy, którzy narażeni są na poważne niebezpieczeństwo i utratę 
przysługujących im praw 
Rada Gminy odmówiła przyjęcia uchwały. 

35. XXXI/334/2021 
25 lutego 

2021 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu 
zarządzenia w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
"Łosiowe Błota" 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2021 r. 
Uchwała opiniowała pozytywnie  projekt zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łosiowe 
Błota. 
Uchwała obowiązująca. 

36. XXXII/335/2021 
25 marca 

2021 r. 

w sprawie wprowadzenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. z 

dnia 31 sierpnia 
2021 r. poz. 7567 

Uchwała przyjmowała program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 



zwierząt na terenie Gminy Stare Babice 
na rok 2021 

Gminy Stare Babice na rok 2021. Uchwała wprowadzana 
corocznie.  

37. XXXII/336/2021 
25 marca 

2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Mazowieckiego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Podjęto Uchwałę XXXVIII/406/2021 Rady Gminy z dnia 28 
października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. 

38. XXXII/337/2021 
25 marca 

2021 r. 

w sprawie przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Rada Gminy przekazała do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w Warszawie skargę Prokuratora Okręgowego 
w Warszawie na Uchwałę Nr XVIII/173/16 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice   

39. XXXII/338/2021 
25 marca 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
Porozumienia Partnerskiego w sprawie 
wspólnej realizacji projektu w ramach 
Działania 2.1 E - usługi - Poddziałania 
2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach 
ZIT 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Gmina zawarła Porozumienie Partnerskie w sprawie realizacji 
projektu pn. „E- usługi dla szkół w ramach ZIT” w dn.04.05.2021r.   
Wniosek o dofinansowanie złożony do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych został rozpatrzony pozytywnie. 
Lider projektu gm. Nadarzyn podpisała na rzecz Partnerów  
umowę o dofinansowanie w dn. 26.10.2021 r., nr umowy  
RPMA.02.01.02-14-i479/21-00.  
Projekt w realizacji.   

40. XXXII/339/2021 
25 marca 

2021 r. 
w sprawie dopłat do taryf dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 marca 2021r. z mocą 
obowiązującą od dnia 23 marca 2021r. 
Uchwała przyjmowała stawki dopłat do taryf dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy stare Babice na okres 
od dnia 23 marca  2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.  
Uchwała wykonana 

41. XXXII/340/2021 
25 marca 

2021 r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 marca 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy.  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

42. XXXII/341/2021 
25 marca 

2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 marca 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy. 
Uchwała wykonana. 

43. XXXIII/342/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 

w sprawie w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności straży 
gminnej 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy. 
Po zapoznaniu się, przyjęto Sprawozdanie z działalności straży 
gminnej za 2020 rok.  

44. XXXIII/343/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań 
z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
za 2020 rok 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2021 r.  
Po zapoznaniu się, przyjęto sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2020 rok. 



45. XXXIII/344/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 
w sprawie nadania nazwy gminnej 
drodze położonej we wsi Zielonki Wieś 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 10 maja 2021 r. 

poz. 4198 

Nadano nazwy drogom gminnym położonym we wsi Zielonki –
Wieś – odpowiednio: majora Adolfa Plicha „Doliny” – dz. nr ew. 
614 i 618, majora Walerego Remiszewskiego – dz. nr ew. 613, 
Heleny Błońskiej – dz. nr ew. 615 oraz księdza Bernarda 
Jarzębskiego dz. nr ew. 617. 

46. XXXIII/345/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości na 
rzecz Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Wyrażono zgodę na dokonanie przez Gminę Stare Babice 
darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
w postaci nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów 
jako działki ewidencyjne:  
1) nr 637 w obrębie Borzęcin Duży, zajętej pod część ul. 
Poprzecznej,  
2) nr 696/9 w obrębie Stare Babice, zajętej pod część ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego, 
3) nr 696/16 w obrębie Stare Babice, zajętej pod część ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego, 
4) nr 698/13 w obrębie Stare Babice, zajętej pod część ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego,  
5) nr 698/14 o położonej w obrębie Stare Babice, zajętej pod część 
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego. 
Uchwała zrealizowana.  

47. XXXIII/346/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowej we wsi Zielonki - Wieś, 
z przeznaczeniem na cel publiczny 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Gmina nabyła aktem notarialnym Repertorium A Nr 3567/2021 
w dniu 02.09.2021 r. własność działki nr ew. 69/5 o pow. 0,1144 
ha, położonej we wsi Zielonki-Wieś, z docelowym wykorzystaniem 
na cel publiczny. Przedmiotowa nieruchomość stanowić będzie 
część infrastruktury technicznej planowanej inwestycji drogowej.   

48. XXXIII/347/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do realizacji projektu pn.: 
"Utworzenie Centrum Opiekuńczo - 
Mieszkalnego w Starych Babicach" 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
utworzeniu (budowa i wyposażenie) Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnego dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
w tym 11 uczestników na pobyt dzienny 8-godzinny i 9 
uczestników na pobyt całodobowy. 
Projekt w realizacji. 
Uchwała obowiązuje. 

49. XXXIII/348/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 
w sprawę zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 10 maja 2021 r. 

poz. 4199 

Uchwała weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2021 r. 
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

50. XXXIII/349/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2021 r.  
Uchwała wykonana. 



51. XXXIII/350/2021 
29 kwietnia 

2021 r. 

w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli oraz obniżania 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 10 maja 2021 r. 

poz. 4200 

Art. 42 ust.7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) organ 
prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania 
i rozmiar obniżek, dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz 
nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, 
a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze. Ustalony przez organ prowadzący tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć obowiązuje w samorządowych 
jednostkach oświatowych od 1 września 2021 r. Zatwierdzenie 
uchwały w takim brzmieniu pozwoliło na zwiększenie liczby zajęć 
z pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. 

52. XXXIV/351/2021 
27 maja 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/245/2020 
w sprawie scalenia i podziału 
nieruchomości położonych 
w Borzęcinie Dużym - kompleks 2. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwałą nr XXXIV/351/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 
maja 2021 r. wprowadzono zmianę w uchwale nr XXIII/245/2020 
z dnia 17.09.2020 r. w zakresie §1; dokonano korekty opisu 
nieruchomości objętych scaleniem i podziałem. 
Uchwała zrealizowana. 

53. XXXIV/352/2021 
27 maja 
2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 
rok 2020 z realizacji programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 27 maja 2021 r.  
Sprawozdanie z realizacji programu podsumowało współpracę 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. 
w ramach, której m.in. ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania 
i upowszechniania działań kulturalnych, pomocy społecznej, 
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz 
edukacji społecznej i wychowania. 
w wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursów zostało zawartych 28 
umów, a suma przyznanych dotacji wyniosła 461 124 zł, w tym 
dotacje na zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania 
działań kulturalnych 207 130 zł, dotacje na zadania z zakresu 
pomocy społecznej 110 000 zł, dotacje na zadania z zakresu 
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży 43 000 zł, dotacje 
na zadania z zakresu kultury fizycznej 51 000 zł, dotacje na zadania 
z zakresu edukacja i wychowanie 49 994 zł. W związku 
z wprowadzeniem stanu epidemii z powodu wirusa SARS-Co V-2 
oraz narzuconymi obostrzeniami dla części zadań zostały zawarte 
aneksy zmniejszające wysokość dotacji lub zostały zawarte 
porozumienia o rozwiązaniu umowy. Po zmianach, suma 
przyznanych dotacji wyniosła 295 850 zł, w tym dotacje na zadania 



z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych 72 
490 zł, dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej 110 000 
zł, dotacje na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży 43 000 zł, dotacje na zadania z zakresu kultury 
fizycznej 25 360 zł, dotacje na zadania z zakresu edukacja 
i wychowanie 45 000 zł. Pod koniec okresu realizacji zadań część 
fundacji zawnioskowała o odstąpienie od umowy w związku 
z niemożliwością zrealizowania zajęć. Z przyznanych środków 
organizacje wykorzystały łącznie kwotę 260 065,09 zł. 

54. XXXIV/353/2021 
27 maja 
2021 r. 

w sprawie realizacji i zmiany "Program 
bezpłatnych szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla mieszkańców 
Gminy Stare Babice powyżej 65 roku 
życia" na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

„Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko 
grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku 
życia" w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową nr 569/2021 z dnia 
06 września 2021 r. realizował NZOZ Medicor, a szczepienia 
odbywały się w Przychodni                          w Borzęcinie Dużym ul. 
Warszawska 818. Zostało zaszczepionych 111 osób. 

55. XXXIV/354/2021 
27 maja 
2021 r. 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej w Gminie Stare Babice 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, 2369) gmina przygotowuje 
ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
Wójt Gminy przedstawia co roku Radzie Gminy ocenę zasobów 
pomocy społecznej. 
Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania 
budżetu na następny rok. 

56. XXXIV/355/2021 
27 maja 
2021 r. 

w sprawie przyjęcia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 7.06.2021 r. poz. 

5139 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa –  
w terminie do dnia 1 lipca 2021 r. rady gmin musiały podjąć 
uchwały, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

57. XXXIV/356/2021 
27 maja 
2021 r. 

w sprawie udzielenie pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Podjęto Uchwałę XXXVIII/403/2021 Rady Gminy z dnia 28 
października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

58. XXXIV/357/2021 
27 maja 
2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 7 czerwca 2021 r. 

poz. 5140 

Uchwała weszła w życie w dniu 27 maja 2021 r. 
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

59. XXXIV/358/2021 
27 maja 
2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 27 maja 2021 r. 
Uchwała wykonana. 



60. XXXV/359/2021 
30 czerwca 

2021 r. 
w sprawie wotum zaufania za rok 2020 
dla Wójta Gminy 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Stare Babice za rok 2020 
Rada Gminy nie udzieliła Wójtowi Gminy Stare Babice wotum 
zaufania za rok 2020. 

61. XXXV/360/2021 
30 czerwca 

2021 r. 

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Nie wymaga 
ogłoszenia 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
negatywna zaopiniował uchwałę  – Uchwała Nr 3.g./3/2021 z dnia 
22 lipca 2021 r. 

62. XXXV/361/2021 
1 lipca 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 
VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 30 czerwca 2011 r 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Sprawa trafiła do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie. 
Sąd odrzucił skargę. 

63. XXXV/362/2021 
1 lipca 
2021 r. 

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

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. z 
20 sierpnia 2021 r. 

poz. 7367 

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność §2 pkt 5, §9 ust. 2 
pkt 3 w odniesieniu do sformułowania:”(…) budowlanych(…)” – 
Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.154.2021.MW1 z 29 lipca 
2021 r. |Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 lipca 2021 r. poz. 6857|. 
Uchwała weszła w życie 4 września 2021 r.  

64. XXXV/363/2021 
1 lipca 

2021 r . 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Latchorzew 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. z 
20 sierpnia 2021 r. 

poz. 7368 

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność §27 ust 1 pkt. 4 lit. 
Lit.e w odniesieniu do sformułowania: „(…) dla działek z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną(…)”, §27 ust. 1 pkt 4 lit. F; §27 ust 1 
pkt 4 lit g; §27 ust 1 pkt. 4 lit. H; §27 ust 1 pkt.4 lit. I; w odniesieniu 
do sformułowania: „(…) dla zabudowy o funkcji usługowej(…)” 
Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.169.2021.MW z 29 lipca 
2021 r. |Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 lipca 2021 r. poz. 6860|. 
Uchwała weszła w życie 4 września 2021 r.  

65. XXXV/364/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r.  
Po zapoznaniu się, przyjęto sprawozdania z działalności Gminnego 
Sportu i Rekreacji za 2019 rok. 

66. XXXV/365/2021 
5 lipca 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych oraz 
wprowadzenia zakazu sprzedaży, 
podawania, spożywania oraz wnoszenia 
napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Stare Babice 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 14 lipca 2021 r. 

6341 

Rada Gminy zmieniła (do 55) maksymalną liczbę zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży dla każdego rodzaju zezwolenia. 
Uchwała obowiązująca. 

67. XXXV/366/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stare Babice Uchwałą 
XXXV/366/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zabezpieczono środki 
w budżecie Gminy na rok 2021 w wysokości 881 000 zł na dotację 
celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jako 
współfinansowanie 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” – nazwa zadania w budżecie 
Gminy Stare Babice: „Współfinansowanie budowy drogi 
powiatowej – ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym”. 
Powiat Warszawski Zachodni zrealizował zadanie inwestycyjne 
i przedstawił rozliczenie. Gmina Stare Babice udzieliła pomocy 
finansowej na realizację zadania w wysokości 881 000 zł. Uchwała 
została zrealizowana. 
 

68. XXXV/367/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w spawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie na rok 
szkolny 2021/2022 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 14 lipca poz. 6342 

Uchwała Rady Gminy Stare Babice w spawie ustalenia średniej 
ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 stanowi 
element niezbędny do wyliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do szkół, określony przez ustawodawcę 
w algorytmie obliczenia jednorazowego kosztu przejazdu. 
Obowiązek zwrotu kosztów związany jest  z art. 32. ust. 6 i art. 39 
ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W art. 
39a ust. 3 ww. ustawy wskazano, iż średnią cenę jednostki paliwa 
w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze 
uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Niniejsza 
uchwała związana jest z Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice 
nr 234/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 
zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym do 
szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki. 

69. XXXV/368/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
udziału w lokalu mieszkalnym wraz ze 
związanym z nim udziałem 
w nieruchomości gruntowej 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

W trakcie realizacji. Wyrażono zgodę na sprzedaż przysługującego 
Gminie Stare Babice udziału w wysokości 1/2 części w lokalu 
mieszkalnym oznaczonym nr 7 o powierzchni 150,90 m2, 
położonym w Bytomiu przy ulicy Józefczaka 8. Prowadzone jest 
postępowanie (przez Referat Gospodarki Komunalne) w sprawie 
sprzedaży udziału w nieruchomości. 

70. XXXV/369/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot 
przez Gminę Stare Babice 
nieruchomości 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

W dniu 20.09.2021 r. aktem notarialnym Repertorium A nr 
7485/2021 Gmina dokonała zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie  nieruchomości  
gruntowej oznaczonej nr ew. 804/23 o pow. 0,4902 ha położonej 
z obrębu Borzęcin Duży. 
Uchwała zrealizowana. 

71. XXXV/370/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie dopłat do taryfy dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r. z mocą 
obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r. 



Uchwała przyjmowała stawki dopłat do taryf dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy stare Babice na okres 
od dnia   1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Uchwała wygasła 

72. XXXV/371/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu we wsi 
Zielonki-Parcela 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz 

z 14 lipca poz. 6343 

Nadano rondu we wsi Zielonki-Parcela, znajdującemu się u zbiegu 
drogi wojewódzkiej DW 580 – ulicy Warszawskiej oraz drogi 
powiatowej ulicy Południowej – nazwę rondo imienia Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

73. XXXV/372/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz 

z 14 lipca poz. 6344 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r.  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

74. XXXV/373/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r.   
Uchwała wykonana. 

75. XXXV/374/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na modernizację 
oświetlenia ulicznego w ramach 
programu "Zadania z zakresu ochrony 
powietrza" 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

20 grudnia 2021 r. zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 
885 600,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach 
programu "Zadania z zakresu ochrony powietrza" 
 

76. XXXV/375/2021 
5 lipca 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Stare Babice i nadania jej statutu 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz 
z 14 lipca 2021 r. 

poz. 6345 

Dokonano zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy, 
wynikających z półtorarocznego doświadczenie i potrzeby 
doprecyzowania Statutu, by zapewnić standardy funkcjonowania 
organu.    

77. XXXV/376/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Stare Babice 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r. 
Rada Gminy rozpatrzyła skargę na Działania Wójta Gminy Stare 
Babice oraz Sekretarza Gminy Stare Babice dotycząca wypowiedzi 
związanych z rozpoczęciem przez ww. spółkę inwestycji 
mieszkaniowej na działce nr 180 w obrębie Janów,  
Przetwarzania danych osobowych Inwestora, 3. Wyrażenia opinii 
przez Radę Gminy związanych z treścią skargi 
Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną. 

78. XXXV/377/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Stare Babice 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r. 
Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Stare 
Babice w zakresie tworzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Latchorzew 



skierowana przez Stowarzyszenie dla Przyrody 
reprezentowanego. 
Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną. 

79. XXXV/378/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie przekazania skargi do 
rozpatrzenia według właściwości 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r. 
Rada Gminy rozpatrzyła skargę dotycząca 
działalności Wójta Gminy Stare Babice w związku z uchwaleniem 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi 
Borzęcin Duży i Wierzbin w gminie Stare Babice oraz prognozą 
odziaływania na środowisko dla ww. planu. 
Rada Gminy stwierdziła, że pismo ma cechy uwag do projektu 
planu. 

80. XXXV/379/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Stare Babice 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 5 lipca 2021 r.  
Rada Gminy rozpatrzyła skargę w zakresie nie wykonania przez 
Wójta Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXV/280/2020 z dnia 26 
listopada 2020 r.  
Rada Gminy uznała skargę za zasadną.  

81. XXXV/380/2021 
5 lipca 
2021 r. 

w sprawie przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Rada Gminy Stare Babice przekazała do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargę Komitetu Inicjatywy 
Obywatelskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice, wraz z odpowiedzią na 
skargę.  

82. XXXVI/381/2021 
26 sierpnia 

2021 r. 

w sprawie przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków do organu 
regulacyjnego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r. 
Uchwała została przekazana organowi regulacyjnemu do 
zaopiniowania projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Babice 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

83. XXXVI/382/2021 
26 sierpnia 

2021 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji 
Ogólnopolskiego Programu 
Profilaktycznego Badań 
Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE 
Nowotworom u dzieci” w 2021 roku. 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 3.09.2021 r. poz. 

7695 

Na realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań 
Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE Nowotworom u dzieci” 
w 2021 roku została podpisana umowa o współpracy nr 612/2021 
z dnia 21 września 2021 r. Badania odbyły się w dniach 30 
września i 1 października 2021 roku – zbadano 99 dzieci. 

84. XXXVI/383/2021 
26 sierpnia 

2021 r. 

w sprawie realizacji projektu pn.: 
"Budowa całorocznego targowiska 
gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie 
Dużym" 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała dotyczyła nieprzystąpienia Gminy Stare Babice do 
realizacji projektu pn.: „Budowa całorocznego targowiska 
gminnego „Mój rynek” w Borzęcinie Dużym” dofinansowanego 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
z uwagi na brak wolnej nieruchomości na której przedsięwzięcie 
mogłoby zostać zrealizowane. 
Uchwała wykonana. 



85. XXXVI/384/2021 
26 sierpnia 

2021 r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 30 grudnia 2021 r. 
poz. 12597 

Uchwałą weszła w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r.  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

86. XXXVI/385/2021 
26 sierpnia 

2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r.  
Uchwała wykonana. 

87. XXXVII/386/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8446 

Uchwała wprowadzała „Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Uchwała obowiązująca 

88. XXXVII/387/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy publicznemu 
ciągowi pieszo-jezdnemu położonemu 
we wsi Borzęcin Mały 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8447 

Nadano publicznemu ciągowi pieszo-jezdnemu (drodze 
wewnętrznej) położonemu we wsi Borzęcin Mały, oznaczonego 
jako działka ew.nr 170 - będącemu przedłużeniem istniejącej ul. 
Lawendy – nazwę Lawendy. 

89. XXXVII/388/2021 
23 września 

2021 r. 
w sprawie nadania nazwy rondu we wsi 
Klaudyn 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8448 

Nadano rondu we wsi Klaudyn, znajdującemu się u zbiegu ulic gen. 
Władysława Sikorskiego, płk Aleksandra Krzyżanowskiego 
i Ekologicznej – nazwę imienia Klaudyny Potockiej. 

90. XXXVII/389/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy gminnej 
drodze wewnętrznej położonej we wsi 
Blizne Jasińskiego 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8449 

Nadano gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Blizne 
Jasińskiego, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków 
jako działka ew. nr 261/36 – będącej przedłużeniem istniejącej ul. 
Kościuszki – nazwę Tadeusza Kościuszki. 

91. XXXVII/390/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego o zniesienie 
urzędowej nazwy miejscowości Trytew 
Zaborowska 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8450 

Uchwała nie obowiązuje. Zgodnie z § 3. Uchwały Nr 
XXXVIII/410/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 
2021 r. uchwała utraciła moc. 

92. XXXVII/391/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie zaliczenia istniejącej drogi na 
obszarze Gminy Stare Babice do 
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
ich przebiegu 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8451 

Uchwała weszła w życie w dniu 23.09.2021 roku.  
Uchwała została zrealizowana. 

93. XXXVII/392/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXXI/326/2021 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 25 lutego 2021 r. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Po przyjęciu niniejszej uchwały ponownie uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice 
„Koczarska-Sienkiewicza” Uchwałą Nr XXXVIII/408/2021 z dnia 28 
października 2021 r. 

94. XXXVII/393/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
zachodniej części Gminy Stare Babice 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała podjęta z naruszeniem prawa (informacja Wojewody 
Maz. WNP-I.4131.219.2021.JF z 8 października 2021 r.). Uchylona 
Uchwałą Nr XLI/443/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 



w zakresie części wsi Borzęcin Duży 
i części wsi Borzęcin Mały - pomiędzy 
ulicami Warszawską, Kosmowską 
i Krótką 

 

95. XXXVII/394/2021 
23 września 

2021 r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy  

Uchwała weszła w życie w dniu 23 września 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

96. XXXVII/395/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 23 września 2021 r. 
Uchwała wykonana. 

97. XXXVII/396/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Nie wystąpiła potrzeba zaciągania nowych zobowiązań. 
 

98. XXXVII/397/2021 
23 września 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Stare Babice i nadania jej statutu 

 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8453 

Dostosowano Statut Młodzieżowej Rady Gminy do ustawy z dnia 
20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy  
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, 
ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2021 r. poz. 1038).    

99. XXXVII/398/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie 

- 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Rada Gminy Stare Babice przekazała do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargę Komitetu Inicjatywy 

Obywatelskiej na bezczynność Rady Gminy Stare Babice 

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, wraz 

z odpowiedzią na skargę. 

100. XXXVII/399/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
i wysokości diet radnych Gminy Stare 
Babice 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 5 października 
2021 r. poz. 8454 

Wprowadzono nowe zasady przyznawania diet radnym. 
Brzmienie uchwały dostosowano do obowiązującego porządku 
prawnego.  

101. XXXVII/400/2021 
23 września 

2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego 
przez sołtysa wniosku Sołectwa 
Borzęcin Duży dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego na rok 2022 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały – Uchwała nr 
33.298.2021 z 26 października 2021 r. 

102. XXXVIII/401/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Zielonkach-Parceli 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 8 listopada 2021 r. 
poz. 9562 

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Szkolny Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach Parceli zwróciły się z wnioskiem 
o nadanie szkole imienia Generała Mariusza Zaruskiego. Młodzież 
potrzebuje autorytetów i przewodników. Dokonania Patrona 



będą motywowały dzieci i młodzież do  szczególnego  wysiłku  
i  szczególnej  odpowiedzialności w  procesie  kształtowania 
i doskonalenia  własnych  charakterów. Nadanie szkole imienia 
Generała Mariusza Zaruskiego pozwoli ukierunkować dalsze 
działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu 
rozwojowi, nada jej charakter i uczyni ją rozpoznawalną 
w środowisku lokalnym. Skupi uwagę uczniów, nauczycieli 
i rodziców wokół Patrona. Nadanie imienia będzie także pomocą 
w kształtowaniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz 
promowania jej pozytywnego wizerunku. Zgodnie z § 2 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny 
wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego. 

103. XXXVIII/402/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Województwu Mazowieckiemu 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zabezpieczono środki w budżecie Gminy na rok 2022 w wysokości 
30 000 zł oraz na rok 2023 w wysokości 170 000 zł na wykonanie 
dokumentacji projektowej „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 
898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do 
km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare 
Babice i Kwirynów, gm. Stare Babice”. Sporządzona dokumentacja 
zostanie przekazana w formie pomocy rzeczowej Województwu 
Mazowieckiemu. Trwają ustalenia zmierzające do podpisania 
umowy o zasadach współpracy Gminy Stare Babice 
i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po podpisaniu 
umowy zostanie zlecone wykonanie projektu. Uchwała jest 
w trakcie realizacji. 

104. XXXVIII/403/2021 
28 

października 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Podjęto Uchwałę XXXIX/428/2021 Rady Gminy z dnia 25 listopada 
2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

105. XXXVIII/404/2021 
28 

października 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na współdziałanie 
i zawarcie porozumienia z Gminą 
Izabelin w celu wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stare Babice 
XXXVIII/404/2021 z dnia 28 października 2021 r. zabezpieczono 
środki w budżecie Gminy na rok 2022 w wysokości 50 000 zł na 
dotację celową dla Gminy Izabelin, jako współfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
898 na odcinku od ok. km 3+462 do ok. km 4+998”.  
Porozumienie z Gminą Izabelin zostało zawarte. Trwają prace 
związane z opracowaniem projektu. Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 



106. XXXVIII/405/2021 
28 

października 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na współdziałanie 
i zawarcie porozumienia z Gminą 
Izabelin w celu wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stare Babice 
XXXVIII/405/2021 z dnia 28 października 2021 r. zabezpieczono 
środki w budżecie Gminy na rok 2022 w wysokości 50 000 zł na 
dotację celową dla Gminy Izabelin, jako współfinansowanie 
zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu 
dokumentacji projektowej ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, 
położonej we wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej 
położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin) na odcinku 
o długości ok. 1160 mb, na odcinku od ul. 3 Maja w Laskach 
do ul. Ciećwierza w Klaudynie). 
Porozumienie z Gminą Izabelin zostało zawarte. Trwają prace 
związane z opracowaniem projektu. Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

107. XXXVIII/406/2021 
28 

października 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Mazowieckiego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Podjęto Uchwałę XXXIX/431/2021 Rady Gminy z dnia 28 
października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. 

108. XXXVIII/407/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

W trakcie realizacji. Gmina Stare Babice docelowo zamierza oddać 
w użyczenie nieruchomość o nr ew. 1075 o pow. 0,3319 ha 
z obrębu Stare Babice na rzecz Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego pod budowę poradni psychologiczno-pedagogicznej 
oraz ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego. 

109. XXXVIII/408/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Stare Babice 
"Koczarska-Sienkiewicza" 

Wójt Gminy  
Uchwała weszła w życie 29 grudnia 2021 r. Jest obowiązującym 
aktem prawa miejscowego. 

110. XXXVIII/409/2021 
28 

października 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2019 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 
grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w różnych częściach gminy Stare Babice 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie 21 grudnia 2021 roku.  
Projekt planu miejscowego jest przygotowywany do I wyłożenia 
do publicznego wglądu. 

111. XXXVIII/410/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego o zniesienie 
urzędowej nazwy miejscowości Trytew 
Zaborowska 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

W trakcie realizacji. Wystąpiono do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy 
miejscowości Trytew Zaborowska. Wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania. 

112. XXXVIII/411/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego 
przez sołtysa wniosku Sołectwa Topolin 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą 
Nr 37.386.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. orzekło nieważność 
uchwały.   



dotyczącego przeznaczenia środków 
funduszu sołeckiego na rok 2022 

 

113. XXXVIII/412/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego 
przez sołtysa wniosku Sołectwa 
Lubiczów dotyczącego przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego na rok 
2022 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą 
Nr 37.387.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. orzekło nieważność 
uchwały.   

114. XXXVIII/413/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego 
przez sołtysa wniosku Sołectwa Stare 
Babice dotyczącego przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego na rok 
2022 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Rada Gminy przyjęła podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa 
Stare Babice w sprawie rozdysponowania środków funduszu 
sołeckiego na rok 2022 na następujące przedsięwzięcie: 
„Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. 
Mizikowskiego”  

115. XXXVIII/414/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego 
przez sołtysa wniosku Sołectwa 
Kwirynów dotyczącego przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego na rok 
2022 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą 
Nr 37.388.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. orzekło nieważność 
uchwały.   

116. XXXVIII/415/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 8 listopada 2021 r. 
poz. 9563 

Uchwała weszła w życie w dniu 28 października 2021 r.  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

117. XXXVIII/416/2021 
28 

października 
2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 28 października 2021 r.  
Uchwała wykonana. 

118. XXXIX/417/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
9 obszarów usługowych położonych we 
wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, 
Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin 
Mały, w Gminie Stare Babice 

Wójt Gminy 
Nie została 

przekazana do 
ogłoszenia  

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność §8 pkt 4 oraz części 
tekstowej i graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych 
symbolami: 1.MN1/U2, 3.2MN2/U2, 3.3MN2/U2, 1.ZC, 1.1KDW, 
1.KDZ i 1.2U2 - Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-
I.4131.324.2021.AK z 29 grudnia 2021 r. |Dz. Urz. Woj. Maz. z 29 
grudnia 2021 r. poz. 12501|. 
Wznowiono procedurę planistyczną w niezbędnym zakresie. 
Trwa IV wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. 

119. XXXIX/418/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 
stosowanych w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8 grudnia 2021 r. 

poz. 11283 

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach  podstawowych, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego  przyjmowane są dzieci, po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  (art. 130 ust. 1 
ustawy – Prawo oświatowe). Pierwszeństwo w przyjęciu mają  
kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy. W przypadku 
większej liczby  dzieci niż liczba wolnych miejsc brane są pod 



podstawowych prowadzonych przez 
gminę Stare Babice 

uwagę łącznie  kryteria ustawowe mające jednakową wartość (art. 
131 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe). O przyjęciu na pozostałe 
wolne miejsca decydują kryteria samorządowe, określone przez 
organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka  i jego rodziny, zwłaszcza 
potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie 
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe  
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. 
Rada gminy określa nie więcej niż sześć kryteriów, przyznaje 
każdemu kryterium określoną  liczbę punktów oraz wskazuje 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów (art. 131 
ust. 4-6 ww. ustawy). Uchwała umożliwia prowadzenia rekrutacji 
w kolejnych latach szkolnych do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych na terenie gminy Stare Babice. 

120. XXXIX/419/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie przyjęcia informacji 
o realizacji zadań oświatowych Gminy 
Stare Babice w roku szkolnym 
2020/2021 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia. 

Podjęta uchwała obrazuje stan edukacji w Starych Babicach 
w roku szkolnym 2020/2021. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy - 
Prawo oświatowe organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za 
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, 
egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, 
z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 
nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie 
należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 
lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów 
i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 
jednostki samorządu terytorialnego. 

121. XXXIX/420/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Stare Babice na 
lata 2022-2025 

 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia. 

Konieczność realizacji gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2021 r., poz. 
1249). Program ma stanowić podstawę do realizacji stosunkowo 
trwałych wzorów interwencji społecznych, które będą 
podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, 
których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do 
zniwelowania problemu przemocy w rodzinie oraz 



zminimalizować jego skutki. W związku z powyższym podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia tego programu jest w pełni 
uzasadnione. 

122. XXXIX/421/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Stare 
Babice do realizacji Programu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz 
zasad realizacji przedmiotowego 
Programu w Gminie Stare Babice. 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8.12.2021r. poz. 

11 284 

Gmina Stare Babice przystąpi pierwszy raz w 2022 roku do 
realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny                      
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2022”. Realizacja Programu będzie opierać się na 
ustaleniach wynikających m.in. z przedmiotowej uchwały. 

123. XXXIX/422/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Stare 
Babice do realizacji Programu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2022 oraz zasad realizacji 
przedmiotowego Programu w Gminie 
Stare Babice 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8.12.2021 r. poz. 

11 285 

Gmina Stare Babice kolejny raz w 2022 roku będzie realizowała 
rządowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”. Realizacja Programu 
w 2022 roku będzie opierać się na ustaleniach wynikających m.in. 
z przedmiotowej uchwały. 

124. XXXIX/423/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie programu współpracy Gminy 
Stare Babice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 listopada 2021 r.  
W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego ogłoszono 6 konkursów, tj.: 
a) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 
terenie Gminy Stare Babice w 2022-2023 – środki 180 000 zł, 
w podziale 90 000 zł w 2022 r. i 90 000 zł w 2023 r. 
b) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania 
i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy stare 
Babice w 2022 r. – środki 85 000 zł, 
c) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r. – 
środki 30 000 zł, 
d) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2022 r. – środki 70 000 zł, 
e) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu edukacji 
społecznej i wychowania w 2022 r. – środki 26 000 zł, 
f) II otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 
terenie Gminy Stare Babice w 2022 r. – środki 50 000 zł, 



g) uchwała w realizacji – w ramach realizacji  uchwały ogłoszono 
ww. konkursy, po podpisaniu umów zadania będą realizowane 
w 2022 r. 

125. XXXIX/424/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz 
wprowadzenia zwolnień z tego podatku 
na terenie Gminy Stare Babice 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8.12.2021 r. poz. 

11278 

Uchwała obowiązuje od roku podatkowego 2022. 
Uchwała określa stawki podatku od gruntów, budynków lub ich 
części oraz budowli oraz wprowadza zwolnienia z podatku. 
Kolegium RIO w Warszawie wskazało, że uchwała została podjęta 
z naruszeniem prawa/Uchwała Nr 40.498.2021 Kolegium RIO 
w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 r. 
Uchwała obowiązująca. 

126. XXXIX/425/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych 
i zwolnień w tym podatku 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8.12.2021 r. poz. 

11279 

Uchwała obowiązuje od roku podatkowego 2022. 
Uchwała określa stawki podatku od środków transportowych oraz 
wprowadza zwolnienia z podatku. 
Uchwała w części unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w dniu 16 grudnia 2021 r. Uchwałą 
nr 39.453.2021. 
Uchwała obowiązująca. 

127. XXXIX/426/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8.12.2021 r. poz. 

11280 

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2022 
Obniżono na rok 2022 średnią cenę skupu żyta ogłoszoną 
w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. z kwoty 
61,48zł za 1 kwintal do kwoty 43,51zł za 1 kwintal przyjmowaną 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 r. 
Uchwała obowiązująca. 

128. XXXIX/427/2021 
25 listopada 

2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 
rok 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 25 listopada 2021 r. przekazana do 
realizacji Wójtowi Gminy. 
Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat 
poprzednich. Określa on lokalne działania w zakresie zadań 
własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód 
społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu i zażywania 
środków odurzających oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. 
Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców 
Gminy Stare Babice, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób 
z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży. Na realizację zadań są 
przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy. 
Gminny Program na rok 2022 został opracowany zgodnie z ww. 
obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na 
terenie Gminy. 



129. XXXIX/428/2021 
25 listopada 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenie pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stare Babice Uchwałą nr 
XXXIX/428/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zabezpieczono środki 
w budżecie Gminy na rok 2022 w wysokości 100 000 zł na dotację 
celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jako 
współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 
4124W ul. Spacerowej na odcinku o dł. 2500 mb od ul. Kwiatowej 
w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare 
Babice” – nazwa zadania w budżecie Gminy Stare Babice: „Pomoc 
finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej 
od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego”. 
Porozumienie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zostało 
zawarte. Trwają prace związane z opracowaniem projektu. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. 

130. XXXIX/429/2021 
25 listopada 

2021 r. 
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 
Stare Babice 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Dostosowano wynagrodzenie Wójta Gminy do znowelizowanej 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych, wprowadzonej ustawą z dnia 17 września 2021 
r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 
ustaw.  
 

131. XXXIX/430/2021 
25 listopada 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania 
i wysokości diet radnych Gminy Stare 
Babice 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8.12.2021 r. poz. 

11281 

Dostosowano uchwałę podjęto w dniu 23 września 2021 r. do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu.    

132. XXXIX/431/2021 
25 listopada 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenie pomocy rzeczowej dla 
Województwa Mazowieckiego 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stare Babice Uchwałą nr 
XXXIX/428/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zabezpieczono środki 
w budżecie Gminy na rok 2022 w wysokości 100 000 zł na dotację 
celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jako 
współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 
4124W ul. Spacerowej na odcinku o dł. 2500 mb od ul. Kwiatowej 
w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare 
Babice” – nazwa zadania w budżecie Gminy Stare Babice: „Pomoc 
finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej 
od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego”. 
Porozumienie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zostało 
zawarte. Trwają prace związane z opracowaniem projektu. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. 
 



133. XL/432/2021 
30 listopada 

2021 r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 8.12.2021 r. poz. 

11282 

Uchwała weszła w życie w dniu 30 listopada 2021 r., została 
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;  
Uchwała została wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu 
Gminy Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

134. XL/433/2021 
30 listopada 

2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 30 listopada 2021 r. 
Uchwała wykonana. 

135. XLI/434/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

W sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2022-2039 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 21 grudnia 2021 r. 
Uchwała wykonana. 

136. XLI/435/2021 
21 grudnia 

2021 r. 
Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok Wójt Gminy 

Dz. Urz. Woj. Maz 
z 18.01.2022 r. poz. 

691 

Uchwała weszła w życie w dniu 21 grudnia 2021 r. 
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

137. XLI/436/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół, oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych w szkołach 
podstawowych, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie gminy Stare 
Babice przez podmioty inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego 
oraz trybu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 29 grudnia 2021 r. 
poz. 12 462 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb 
udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 
25, art. 26, art. 28–30 i art. 32 ustawy, oraz tryb przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 
dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania 
informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2 
ustawy, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 
Uchwała umożliwia realizację zadania dotowania placówek 
niepublicznych działających na ternie gminy Stare Babice. 
Kolegium RIO Uchwałą Nr 3.43.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. 
orzekło nieważność uchwały w części. 

138. XLI/437/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

w sprawie realizacji „Programu Usług 
Teleopiekuńczych dla Mieszkańców 
Gminy Stare Babice” 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 29 grudnia 2021 r. 
poz. 12 463 

Program w 2021 r. będzie finansowany w 100% ze środków 
przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 
Umowa nr POS/000027/07/D  o dofinansowanie usług 
teleopiekuńczych została podpisana w dniu 30 listopada 2021 r. 



139. XLI/438/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Stare Babice 

 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 29 grudnia 2021 r. 
poz. 12 464 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok 
w dniu 30 sierpnia 2021 r, w wyniku skargi Prokuratora 
Okręgowego w Warszawie, stwierdzając nieważność uchwały nr 
XVIII/173/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016 r. w 
sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Stare Babice. Niniejsza uchwała dostosowała prawo 
miejscowe do obowiązujących przepisów. 

140. XLI/439/2021 
21 grudnia 

2021 r. 
w sprawie dopłat do taryfy dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 21 grudnia 2021r. z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022r. 
Uchwała przyjmowała stawki dopłat do taryf dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy stare Babice na okres 
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 23 marca 2022 r. 

141. XLI/440/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

w sprawie wydatków budżetowych, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 29 grudnia 2021 r. 
poz. 12 465 

Rada Gminy ustaliła wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu 
gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021: 
1. Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD –

Lipków – ostateczny termin dokonania wydatku 
30.06.2022 r. 

2. Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. 
Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej 
w Koczargach Nowych – ostateczny termin dokonania 
wydatku 30.06.2022 r. 

3. Rozbudowa drogi gminnej –ul. Klonowej na odcinku 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 – 
ostateczny termin dokonania wydatku 30.06.2022 r. 

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli – 
ostateczny termin dokonania wydatku 30.06.2022 r. 

5. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy – 
ostateczny termin dokonania wydatku 30.06.2022 r. 

142. XLI/441/2021 
21 grudnia 

2021 r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2021 rok 

Wójt Gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 29 grudnia 2021 r. 
poz. 12 466 

Uchwała weszła w życie w dniu 21 grudnia 2021 r.  
Uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Stare Babice za rok 2021 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 
59/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2022 r. 

143. XLI/442/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021-2036 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 21 grudnia 2021 r. 
Uchwała wykonana. 

144. XLI/443/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXXVII/393/2021 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 23 września 2021 r. 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Po przyjęciu niniejszej uchwały ponownie podjęto uchwałę 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania zachodniej części Gminy Stare Babice 



w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały - 
pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką – Uchwała Nr 
XLI/444/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 

145. XLI/444/2021 
21 grudnia 

2021 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części 
Gminy Stare Babice w zakresie części 
wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin 
Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, 
Kosmowską i Krótką 

Wójt Gminy 
Nie wymaga 
ogłoszenia 

Uchwała weszła w życie 21 grudnia 2021 r. 
Projekt jest przygotowywany do uzgodnienia i opiniowania 
z instytucjami zewnętrznymi.  

 
 
 
 
 
 


