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Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Stare Babice!

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie gminy za 2020 rok. Raport jest informacją dla
Rady Gminy Stare Babice oraz dla Mieszkańców gminy o prowadzonych w 2020 r.
działaniach, w najważniejszych obszarach działalności gminy.

Jest

to dokument opisujący najważniejsze strefy funkcjonowania Gminy Stare Babice.

Oprócz informacji na temat wykonania budżetu znalazły się tu także m.in. dane
o inwestycjach, działaniach zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców,
zaangażowaniu naszego samorządu w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Warto jednak pamiętać, że raport o stanie gminy to nie tylko dane statystyczne i wskaźniki.
To także określenie problemów i wyzwań stojących przed naszą wspólnotą, chociażby
w zakresie czystszego środowiska czy opieki nad najmłodszymi babiczaninami.

Mam nadzieję, że dokument ten będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat lokalnego
samorządu, a także inspiracją do dyskusji o naszej gminie i kierunkach działania. Być może
zachęci Państwa do włączenia się w kreowanie naszej wspólnej przyszłości.

Dołożyłem wszelkich starań, by Raport nie był zbiorem suchych faktów, lecz pokazywał, jaka
jest Gmina Stare Babice. Zdaję sobie sprawę, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami, że
jeszcze wiele musimy poprawić. Ale jestem przekonany, że przy współudziale Rady Gminy
oraz Mieszkańców, nasza Mała Ojczyzna nadal się będzie rozwijała i stanowiła dobre miejsce
do życia.

Drodzy Mieszkańcy, zachęcam do zapoznania się z raportem o stanie naszej gminy. W trosce
o środowisko, przekazuję go w wersji elektronicznej.
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I.

O GMINIE STARE BABICE

1.1.

MIĘDZY STOLICĄ A PUSZCZĄ

Gmina Stare Babice jest gminą wiejską, położoną w centralnej części województwa
mazowieckiego w powiecie warszawskim zachodnim. Powierzchnia gminy wynosi 63,49 km 2.
Obszar gminy obejmuje wsie: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego,
Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn,
Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin,
Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki-Parcela oraz Stare Babice, które pełnią rolę
centrum administracyjnego gminy.

Gmina Stare Babice pośrednio graniczy z zachodnią częścią lewobrzeżnej Warszawy
(dzielnicami Bemowo i Bielany) oraz z gminami: Ożarów Mazowiecki, Leszno oraz Izabelin.
Usytuowanie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy powoduje, że jest ona
atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i jest jednym z czynników determinującym
intensywny wzrost liczby mieszkańców gminy w ostatnim dwudziestoleciu.
Puszcza Kampinoska to unikatowy kompleks leśny położony praktycznie na granicy
Warszawy. Jest to jeden z najciekawszych kompleksów leśnych, nie tylko ze względu na
wyjątkowo dobrze zachowaną przyrodę, ale także wszechobecną historię, niekiedy
niezwykle tragiczną, na której świadectwo można natknąć się na piaszczystej ścieżce,
rozstaju dróg i w leśnej gęstwinie. Znakiem rozpoznawczym Kampinoskiego Parku
6
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Narodowego są wydmy, najlepiej zachowany taki śródlądowy kompleks w Europie, oraz
bagna, ostoja kampinoskich łosi.

1.2.

MIESZKAŃCY GMINY

Według danych Ewidencji Ludności, ilość zameldowanych (zarówno na pobyt stały, jak
i czasowy1) mieszkańców gminy Stare Babice na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 18 636
osób, w tym 18419 osób zameldowanych na pobyt stały, 217 – na pobyt czasowy.
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 293 osoby (wg stanu na dzień 31
grudnia 2019 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 18.343 osoby). Większość mieszkańców
gminy to kobiety (9604 osoby), mężczyzn jest o 572 osoby mniej, niż kobiet (tj. 9 032
osoby).
Z danych zawartych w poniższej tabeli wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu (2010-2019)
liczba mieszkańców gminy wzrosła o 2.638 osób (dane dotyczą wyłącznie osób
zameldowanych), tj. o blisko 17%. W niemal wszystkich miejscowościach gminy (z wyjątkiem
wsi Buda, Zalesie, Stanisławów), w ostatnim dwudziestoleciu następował stały wzrost liczby
mieszkańców. Najwyższą dynamiką, liczoną w stosunku 2019/2010 charakteryzowały się
miejscowości: Kwirynów (135, 94%), Lipków (135, 23%), Borzęcin Mały (131, 05%) i ZielonkiWieś (124,96%).

1

Stan na 31 grudnia 2020r., wg danych Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy.
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Tabela: Ilość zameldowanych mieszkańców Gminy Stare Babice w podziale na poszczególne
miejscowości2:

1 011

1 074

1107
(21*)
911 (15)

109,60

1098 (12*)

98,40

2.

Blizne
Łaszczyńskiego
Borzęcin Duży
Borzęcin Mały
Buda
Janów
Klaudyn
Koczargi Nowe
Koczargi Stare
Kwirynów
Latchorzew
Lipków
Lubiczów
Mariew
Nowe Babice
Stanisławów
Stare Babice
Topolin
Wierzbin
Wojcieszyn
Zalesie
Zielonki Wieś
Zielonki-Parcela
Ogółem

813

870

869

112,05

98,16

1422 (17)
460 (6)
26 (0)
458 (5)
1655 (23)
529 (9)
1096 (18)
1131 (4)
1485 (15)
1163 (16)
91 (2)
343 (13)
638 (8)
150 (0)
2450 (52)
267 (4)
467 (2)
804 (8)
177 (0)
716 (12)
797 (20)
18 343
(270)

107,73
131,05
92,85
119,58
110,63
118,18
124,69
135,94
114,50
135,23
116,67
112,46
123,40
109,49
119,16
121,92
121,61
103,74
100,57
124,96
109,63
116,80

893
(16)
1396 (10)
472 (7)
26 (0)
452 (3)
1655 (20)
527 (12)
1091 (11)
1135 (3)
1451 (19)
1195 (13)
92 (0)
337 (2)
649 (20)
152 (1)
2542 (37)
268 (6)
481 (0)
797 (9)
175 (0)
747 (7)
788 (9)
18419
(217)

1 320
351
28
383
1 496
489
879
832
1 297
860
78
305
517
137
2 056
219
384
775
176
573
727
15 705

1 377
401
25
409
1 565
504
991
1025
1 413
988
84
326
541
141
2 202
242
426
779
178
623
758
16 879

1 405
446
26
433
1 594
512
1 067
1093
1 459
1097
84
324
569
150
2 320
266
455
797
177
657
787
17 661

dynamika
zmian %
2019/2010

1 010

31.12.2020

Blizne Jasińskiego

dynamika
zmian %
2019/2010

31.12.2015

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

31.12.2019

Nazwa
miejscowości

31.12.2010

Lp.

ILOŚĆ
MIESZKAŃ
CÓW

31.12.2018

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
ZAMELDOWANYCH

97,71
102,79
100,00
98,27
99,82
100,18
98,92
100,26
98,00
102,46
101,10
95,22
103,56
102,00
103,08
101,11
102,56
100,00
98,87
103,57
97,55
100,12

*) - w nawiasie - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy, ujęta w ogólnej liczbie mieszkańców
W 2020 r. trend wzrostowy, choć w mniejszym stopniu niż w latach poprzednich, utrzymał
się w Borzęcinie Małym (102,79%), Koczargach Nowych (100,18%), Kwirynowie (100,26%),
Lipkowie (102,46%), Nowych Babicach (103,56%), Starych Babicach (103,08%),
Stanisławowie (102,00%), Topolinie (101,11%), Wierzbinie (102,56%), Zielonkach-Wsi
(103,57%).

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Ewidencji Ludności (stan na dzień 31.12.2010 r, 31.12.2015 r., 31.12.2018 r.
i 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r.),
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Jednak w pozostałych miejscowościach gminnych nastąpił spadek liczby mieszkańców
w stosunku do roku 2019. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w pandemii COVID-19.
Według danych Ewidencji Ludności, w 2020 r. zmarło 158 mieszkańców gminy (w tym 73
kobiety i 85 mężczyzn).
Powyższe dane, dotyczące liczby zameldowanych mieszkańców Gminy Stare Babice,
w sposób istotny różnią się od stanu faktycznego. Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach szacuje, że liczba ludności gminy
faktycznie jest dużo większa, gdyż na terenie gminy zamieszkuje wiele osób
niezameldowanych i wynajmujących mieszkania, a także obcokrajowców, w tym w
szczególności pochodzenia ukraińskiego napływających w celach zarobkowych 3.
Ta sytuacja ma poważne konsekwencje dla rozwoju gminy i warunków życia w gminie. Przy
takiej skali zjawiska (ok. 25% faktycznych mieszkańców gminy nie jest tu zameldowanych)
następuje zasadniczy ubytek dochodów budżetu gminy z tytułu udziału gminy w podatku od
dochodów osób fizycznych. Mieszkańcy nie odprowadzający podatków do budżetu gminy
zdają się nie być świadomymi związku między wpływami finansowymi gminy pochodzącymi
z ich podatków a możliwościami zaspakajania ich podstawowych potrzeb przez lokalne
władze samorządowe.
W 2020 r. przyrost naturalny wyniósł +27, (był niższy o +2, niż w 2019 r.). Przedstawia to
poniższa tabela.
Przyrost naturalny w Gminie Stare Babice w 2020 r.
płeć
kobiety
mężczyźni
razem
urodzenia
91
94
185
zgony
73
85
158
przyrost naturalny
+27
W perspektywicznym planowaniu rozwoju gminy i ustalaniu priorytetów w zaspokajaniu
potrzeb edukacyjno-wychowawczych istotnym aspektem jest struktura wieku najmłodszych
mieszkańców gminy.
Z danych przedstawionych w poniżej zamieszczonej tabeli wynika, że jedynie w przedziale
wiekowym 0-2 lata nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców (jak w latach poprzednich).
W przedziale wiekowym 7-12 lat stan pozostał bez zmian, a w pozostałych grupach
wiekowych zaobserwowano wzrost liczby dzieci w stosunku do roku poprzedniego. Warto
jednak podkreślić, że było to niższy wzrost, niż w latach poprzednich.

3

Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Babice w 2020 r.
przedstawione przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z
siedzibą w Starych Babicach
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Ludność Gminy Stare Babice według wybranych grup wiekowych (0-15)
Wiek

stan na dzień
31.12.2018 r.

stan na dzień
31.12.2019r.

1.
0 – 2 lata
3 – 6 lat
7 – 12 lat
13 - 15 lat

2.
572
893
1560
610

3.
568
942
1586
697

Zmniejszenie
Zmniejszenie
(-)
Stan na dzień
(-)
/zwiększenie 31.12.2020 r. /zwiększenie
(+)2019/2018
(+)2020/2019
4.
5.
6.
-8
560
-8
+49
980
+38
+26
1586
0
+87
749
+52

Z analizy danych dotyczących osób zameldowanych w gminie w 2020 roku w stosunku do
roku 2019, wynika, że liczba mieszkańców w 2020 r. wzrosła jedynie o 23 osoby, tj. o
0,12%. To bardzo nieznaczny wzrost liczby mieszkańców zameldowanych, biorąc pod
uwagę fakt, że w roku 2019 w stosunku do roku 2018, liczba zameldowanych
mieszkańców gminy wzrosła o 426 osób, co wówczas stanowiło wzrost o 2,38%.
Analiza struktury wieku mieszkańców w podziale na przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny wskazuje, że w okresie ostatnich trzech lat zmniejszyła się liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (o 1,16%), a zwiększyła liczba mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym (o 0,64%). Przedstawia to poniższa tabela.
Ludność Gminy Stare Babice w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Przedział wiekowy

1.
osoby w wieku
przedprodukcyjnym
(poniżej 18 roku życia)
osoby w wieku
produkcyjnym oraz
poprodukcyjnym
(powyżej 18 roku życia),
w tym:
osoby w wieku
produkcyjnym, w tym:
kobiety w wieku 18-60 lat
mężczyźni w wieku 18-65
lat
osoby w wieku
poprodukcyjnym, w tym:
kobiety w wieku powyżej
60 lat
mężczyźni powyżej 65 lat

stan na
dzień
31.12.201
8r.
2.
4021

stan na
dzień
31.12.2019
r.
4.
4157

Struktur
a
%
3.
22,44

Struktur
a
%
5.
22,66

stan na
dzień
31.12.2020
r.
6.
4274

Struktur
a
%
7.
22,93

13896

77,56

14186

77,34

14362

77,07

10852

60,59

11040

60,19

11076

59,43

5247
5605
3044

5355
5685
16,99

3146

5369
5707
17,15

3286

2024

2089

2165

1020

1057

1121

10

17,63
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W 2020 r. udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosił 22,93% i wzrósł o 0,27% w
stosunku do roku 2019 r. (gdy wynosił 22,66%).
W grupie mieszkańców w wieku produkcyjnym nastąpił spadek liczby ludności – wynosił
59,43%, podczas gdy w 2019 r. wynosił 60,19%.
Stale natomiast zwiększa się ilość mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – w 2018 r. było to
16,99%, w 2019 r. – 17,15%, a w 2020 r. już 17,63%.
Dane te dotyczą wyłącznie osób zameldowanych.
Wykres: Piramida wieku Gminy Stare Babice( stan na 31 grudnia 2019r.)4, wg danych statystycznych
(stan na 31 grudnia 2019 r. ponieważ za rok 2020 – brak opublikowanych danych).

 W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terytorium RP został
przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.
W gminie Stare Babice spisanych zostało 439 z 442 gospodarstw rolnych, samodzielnie przez
Internet spisało się 76 gospodarstw rolnych, czyli 17% ogółu gospodarstw objętych spisem.
4

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca (2019) wg danych GUS;
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W ramach prac spisowych Wójt Gminy zapewnił funkcjonowanie gminnego biura spisowego.
Zapewniono także w siedzibie Urzędu Gminy stanowisko komputerowe z zainstalowanym
oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewniono
niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji; wyznaczono pracowników
urzędu gminy do wykonywania prac spisowych; zorganizowano nabór kandydatów na
rachmistrzów spisowych. Członkowie Gminnego Biura Spisowego monitorowali czynności
w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego
oraz prowadzili na terenie gminy działania popularyzujących spis rolny wraz
z monitorowaniem tych działań. W Gminie pracowało dwóch rachmistrzów.

 W 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności wydał ogółem 1133 dowody
osobiste, w tym także osobom spoza terenu gminy (wniosek o wydanie dowodu
osobistego można złożyć w dowolnym USC w Polsce).
 Udzielono ogółem 112 ślubów, w tym w 36 przypadkach co najmniej jeden
z nowożeńców był mieszkańcem gminy Stare Babice. 18 ślubów udzielono poza
siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Śluby w plenerze cieszą się coraz większym
powodzeniem: w ubiegłym roku udzielono ich 20, w tym, pomimo pandemii prawie tyle
samo.
 Tradycją kultywowaną od wielu lat jest uhonorowanie stuletnich mieszkańców naszej
gminy. W dniu 7 stycznia 2020 r. setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka naszej
gminy – Pani Karolina Kulicka. Jubilatka urodziła się., w Lipkowie, mieszkała również w
Koczargach, a obecnie - w Mariewie, wraz z najbliższą rodziną. W dniu setnych urodzin
Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, który wraz z Kierowniczką
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Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleną Łagun-Paszek, złożyli życzenia i wręczyli kwiaty oraz
pamiątkowy dyplom.
Przemiłej i uśmiechniętej Jubilatce należy życzyć jeszcze wielu lat w zdrowiu i radości.

 Tradycją gminy, kultywowaną od wielu lat, jest również uroczyste uhonorowanie par
małżeńskich za długotrwałe pożycie małżeńskie. Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie został ustanowiony w 1960 r. i nadawany jest małżeństwom, które
przeżyły ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim. Nadawany jest przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim, na wniosek wojewody. Ze
względu na ograniczenia związane z pandemią w roku 2020 nie odbyła się
uroczystość
wręczenia
Medali
za
Długoletnie
Pożycie
Małżeńskie.
Uroczyste wręczenie medali planowane jest w 2021 roku. Warto wspomnieć, że w
2019 r. Medalami uhonorowano 2 pary obchodzące Diamentowe Gody
(sześćdziesięciolecie małżeństwa) oraz 50 par obchodzących Złote Gody
(pięćdziesięciolecie małżeństwa).

 "Babinicz", to najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babice. Otrzymuje je
osoba, która swoją postawą i działalnością zasłużyła na najwyższe uznanie i szacunek.
Otrzymują ją osoby, które podejmowały cenne dla społeczności lokalnej inicjatywy i
mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami dla wspólnoty samorządowej.
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Laureatami Gminnej Nagrody "Babinicz" otrzymali: Alicja Plaskota (1997), Jan Żychliński
(1998), Janusz Śliżewski (1999), Ewa Dżyga (2000), Tadeusz Żychliński (2001), ks. Jan
Szubka (2002), Stanisław Michrowski (2003), Stanisław Szura (2004), Teresa Leszczyńska
(2005), ks. Józef Olczak (2006), Jerzy Misiak (2007), Wanda Morawska (2008), Wacław
Dziudzi (2009), Jolanta Stępniak (2010), Bożenna Pyć (2011), Marcin Łada (2012),
Mieczysława Majchrzak (2013), Tadeusz Wiśniewski (2014), Krzysztof Wąsikowski (2015),
Paweł Turkot (2016) i Jadwiga Więsyk (2017), Krzysztof Turek (2018).
Laureaci otrzymują statuetki „Babinicza” - nazwa statuetki 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 za szczególne zasługi dla wspólnoty
samorządowej Gminy Stare Babice i przyznać statuetkę „Babinicz 2019”.
Laureat „Babinicza” Pan Krzysztof Grzelak to społecznik, filantrop, lokalny patriota, który
całe życie związał z gminą Stare Babice. Był radnym Gminy Stare Babice w latach 19982002 oraz 2006-2010. Jest społecznikiem działającym na rzecz mieszkańców gminy Stare
Babice, a szczególnie Borzęcina i okolic. Jest założycielem i Prezesem Stowarzyszenia
Kulturalnego „Kotwica”, które powstało w 2003 roku. Stowarzyszenie prowadzi wiele
społecznych działań na rzecz mieszkańców. W zajęciach organizowanych przez
stowarzyszenie bierze udział ok. 150 członków.
Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią, dotychczas nie odbyło
się uroczyste wręczenie statuetki „Babinicza”.

1.3.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Gmina Stare Babice posiada ogromny potencjał rozwojowy, co sprzyja aktywności
zawodowej i przedsiębiorczości jej mieszkańców.
W Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej na terenie Gminy Stare Babice
zarejestrowanych jest ponad 2500 podmiotów – osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Nawet przy uwzględnieniu, że nie każda z zarejestrowanych w CEDIG
działalności wiąże się z zajęciem nieruchomości lub jej części pod działalność gospodarczą,
jest to duża liczba.
Pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Gmina Stare Babice plasuje się na trzecim miejscu w Powiecie Warszawskim Zachodnim (po
Gminie Łomianki i Gminie Ożarów Mazowiecki). Należy podkreślić, że obie te gminy to gminy
miejsko-wiejskie, natomiast Gmina Stare Babice jest gminą wiejską.
Natomiast w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowych
zarejestrowanych jest ponad 700 podmiotów posiadających osobność prawną (spółki). Tu
14

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
również Stare Babice zajmuje trzecie miejsce wśród gmin Powiatu Warszawskiego
Zachodniego (za gminami Ożarów Mazowiecki i Łomianki). Przedstawiono to w tabeli
poniżej.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.4.

Gmina
Łomianki
Ożarów Mazowiecki
Stare Babice
Błonie
Izabelin
Leszno
Kampinos

Osoby fizyczne, prowadzące
działalność gospodarczą
zarejestrowane w CEDIG
blisko 4000
ponad 2600
ponad 2500
ponad 1800
ponad 1200
ponad 850
ponad 330

Podmioty zarejestrowane
w KRS (rejestr
przedsiębiorców)
ponad 1300
ponad 950
ponad 700
ponad 450
ponad 300
ponad 110
ponad 40

PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ORGANIZACJI MIĘDZYGMINNYCH I STOWARZYSZEŃ

Gmina Stare Babice jest członkiem:
 Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”,
 Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem działa jako Lokalna Grupa Działania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Utworzone zostało w 2008 roku na mocy art. 15
ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007r., jako
stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 29
kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie obejmuje zasięgiem 9 gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin,
Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Łączna
powierzchnia obszaru wynosi 82 022 ha. Blisko 97% obszaru LGD „Między Wisłą a
Kampinosem” to obszary wiejskie. Na obszarze
objętym działalnością LGD znajduje się także trzy
miasta:
Błonie,
Łomianki oraz
Ożarów
Mazowiecki. Cały obszar LGD spełnia warunki
objęcia pomocą w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
to największa ogólnopolska organizacja skupiająca
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym
celem Związku jest integracja samorządów
wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów
tego
środowiska.
Wspólne
działania
za
pośrednictwem Związku pomagają w sposób
zorganizowany walczyć o interesy członków.
Działania ZGW RP są prowadzone na wielu
płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z
Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak działań
w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Przedstawiciele Związku biorą
czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji
sejmowych i senackich, instytucji rządowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
ZGW RP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują
interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i
Regionalnych Europy.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy podział statystyczny województwa
mazowieckiego, który wyznaczył metropolię warszawską obejmującą Warszawę oraz
69 otaczających ją gmin wchodzących w skład dziewięciu powiatów. W związku z
powyższym pojawiły się nowe uwarunkowania
rozwojowe, a przed samorządami stoi wielkie
wyzwanie wspólnego budowania harmonijnie
rozwijającej się metropolii.
Jednym z narzędzi wykorzystywanych do wzmacniania
i wykorzystywania potencjału rozwojowego obszaru
jest
współpraca w ramach
Stowarzyszenia
„Metropolia
Warszawa”,
którego
głównym
założeniem jest wspieranie idei samorządu
terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów jego
członków. W ramach Stowarzyszenia „Metropolia
Warszawa” samorządowcy rozwiązują problemy, z którymi trudno jest im mierzyć się
indywidualnie. Ważne obszary działania Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” to transport
publiczny, gospodarka odpadami, edukacja, ochrona powietrza oraz adaptacja do zmian
klimatu.
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Gminy stowarzyszone w „Metropolia Warszawa”

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć,
łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala na wyjście poza sztywne
granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości
większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. Ma za zadanie nie tyle
dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede
wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej i wzajemnej
współpracy w zakresie programowania i realizacji działań.
W wyniku wspólnych działań w ramach porozumienia o współpracy Warszawy i 39 gmin
metropolii warszawskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020, zawartego w lutym 2014
r., dotychczas podpisano 133 umowy projektowych na łączną kwotę dofinansowania
673,6 mln, co stanowi 91,92 % alokacji.

1.5.GMINY PARTNERSKIE
Gmina
Stare
Babice
nawiązała
współpracę
partnerską
z
gminami
i samorządami z różnych krajów: Włoch, Bułgarii, Ukrainy oraz Litwy, a mianowicie:
 Gminą
Esperia
we
Włoszech
–
na
podstawie
Nr XIX/181/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwały

Zwierając Porozumienie o wzajemnej współpracy, gminy zobowiązały się rozwijać przyjazne
kontakty oraz współpracę, w oparciu o wymianę międzykulturową oraz czerpanie z dobrych
praktyk i wzajemnych doświadczeń. Podpisaniu przez obie Gminy Porozumienia o
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współpracy przyświecała jednocząca je idea promocji wśród
mieszkańców szacunku do różnorodności kulturowej Europy oraz
zaangażowania w inicjatywy proeuropejskie. Ma to na celu
stworzenie obywatelom możliwości wzajemnego poznania i
rozwijania poczucia narodowej i europejskiej tożsamości.
Gmina Stare Babice oraz Gmina Esperia zobowiązały się do
stosowania zasady równości oraz wzajemnych korzyści Dążyć będą
w szczególności do wymiany grup dzieci i młodzieży
w ramach promocji kultury, sztuki, nauki, techniki, sportu i turystyki, a także różnych
wydarzeń lokalnych oraz do nawiązania osobistych kontaktów oraz do nawiązywania
osobistych kontaktów między mieszkańcami. Gmina Esperia sąsiaduje bezpośrednio z gminą
Monte Cassino.

 Gminą Kavarna w Bułgarii - na podstawie Uchwały Nr XX/192/16 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 18 sierpnia 2016 r..
Gmina Kavarna położona jest w północnej części Bułgarskiego
Morza Czarnego, 64 km od Varny i 49 km od miasta Dobrich.
Powierzchnia Kavarny stanowi około 0,43% powierzchni Bułgarii.
Gmina składa się z miasta Kavarna i 21 mniejszych miejscowości.
Teren ten zamieszkuje około 17 800 osób. Całkowita powierzchnia
plaż wynosi 74.000 m2. Wybrzeże należące do Kavarny ma 42 km
długości.
Obecna nazwa miasta została wspomniana po raz pierwszy na
początku XV wieku. Podczas najazdu tureckiego miasto zostało prawie całkowicie zniszczone,
a odbudowane w drugiej połowie XVII wieku. Natomiast rok 1877 został uznany za rok
upamiętniający wyzwolenie Kavarny spod tureckiej niewoli. Prawa miejskie Kavarna uzyskała
w 1892 roku.
Obecnie ważny ośrodek turystyczny z przemysłem lekkim i spożywczym.

 Radą Wiejską Wito-Posztowa na Ukrainie - na podstawie Uchwały Nr XL/429/18 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przedstawiciele Rady Wiejskiej Wito-Posztowa, miejscowości położonej w bezpośrednim
sąsiedztwie Kijowa, odwiedzili Gminę Stare Babice w ramach wizyty studyjnej
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zorganizowanej w 2017 r. przez Fundację „Liderzy Przemian”, której zadaniem było
skojarzenie liderów metropolii kijowskiej z liderami metropolii warszawskiej, w kontekście
przygotowań akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
Duże zainteresowanie ukraińskich gości wzbudziły korzyści dla społeczeństwa, wynikające
z wdrożenia samorządności na szczeblu lokalnym. Dlatego, mając wpływ na tworzenie
samorządności na Ukrainie, zwrócili się do naszej gminy z prośbą o nawiązanie współpracy
m.in. w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących tworzenia lokalnych
struktur samorządowych.
Nawiązanie współpracy partnerskiej miało ponadto na celu stworzenie warunków do
wymiany doświadczeń naszych jednostek w dziedzinach należących do zadań własnych
gminy, nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy samorządowcami i mieszkańcami –
w tym pomiędzy uczniami szkół, organizacjami i stowarzyszeniami, podejmowania
wspólnych działań w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji, a także prezentowanie tradycji
i dorobku kulturalnego społeczeństw.

1.6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2020 roku Gmina Stare Babice otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

Lp.

Rok

Nazwa konkursu, organizator

Zajęte miejsce, zdobyty tytuł

2020

Ranking Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2020

5 miejsce w kategorii gmin wiejskich

2.

2020

„Perły Samorządu 2020”, Dziennik
„Gazeta Prawna”

Wyróżnienie dla Wójta Gminy Stare Babice
Sławomira Sumki w kategorii Włodarz gmin
wiejskich (4 miejsce)

3.

2020

„Perły Samorządu 2020”, Dziennik
„Gazeta Prawna”

Wyróżnienie dla Gminy Stare Babice w
kategorii gmin wiejskich (7 miejsce)

4.

2020

X Edycja Konkursu „Samorządowy
Lider Edukacji 2020”

Wyróżnienie i Certyfikat Lidera Edukacji dla
gminy Stare Babice

5.

2020

Ranking samorządów najdynamiczniej
rozwijających przedsiębiorczość –
Teraz Polska

4 miejsce w kategorii gmin wiejskich

6.

2020

Innowacyjny Samorząd Serwisu
Samorządowego PAP

Finalista w kategorii gminy wiejskie za
Przewodnik po planowaniu przestrzennym

1.
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 V MIEJSCE W RANKINGU SAMORZĄDÓW „RZECZYPOSPOLITEJ”
Gmina Stare Babice zdobyła 5 miejsce wśród gmin wiejskich w Polsce w Rankingu
Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020. W tej kategorii oceniono łącznie 1537 gmin.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych
i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat oceniane są dokonania lokalnych władz w Polsce, które
najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta
i miasta na prawach powiatu w Polsce.
Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w 4 kategoriach:
 trwałość ekonomiczna – zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych
i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania oraz efektywność zarządzania
finansami;
 trwałość środowiskowa – kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do
zmian klimatycznych (gospodarka odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja
emisji spalin i smogu);
 trwałość społeczna – obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia
mieszkańców;
 jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy
między samorządami.

 IV miejsce WÓJTA GMINY oraz VII miejsce GMINY STARE BABICE w ósmej edycji
KONKURSU PERŁY SAMORZĄDU
W kategorii gmin wiejskich Stare Babice znalazły się na 7 miejscu w Polsce, zaś Wójt Gminy
Sławomir Sumka zajął 4 miejsce wśród wszystkich ocenianych włodarzy gmin wiejskich
w Polsce.
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W czterech kategoriach: gminy wiejskie, miejsko -wiejskie, miasta do 100 tysięcy i miasta
powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ocenie podlega: jakość życia mieszkańców, infrastruktura,
dbałość o środowisko, atrakcyjność inwestycyjna i społeczna.
Osobną kategorią jest ocena pracy włodarzy samorządu – Prezydentów, Burmistrzów
i Wójtów. Tu o pozycji w rankingu decyduje sprawność zarządzania, komunikacja
z mieszkańcami, umiejętność identyfikacji i rozwiązania problemów gminy.
W 2020 roku czwarte miejsce w Polsce i pierwsze spośród wszystkich gmin województwa
mazowieckiego – zajął Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku bardzo wysoko oceniono zgłoszenie Gminy Stare Babice
w rankingu Skarbnik Samorządu, w kategorii gmin wiejskich powyżej 5 tys. mieszkańców.

 CERTYFIKAT „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Wyróżnienie Primus
W 2020 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania
szkolnictwem Gmina Stare Babice została
nagrodzona w X edycji Ogólnopolskiego
Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin,
Powiatów i Samorządnych Województw
„Samorządowy Lider Edukacji”. Program
"Samorządowy Lider Edukacji" to jeden z
najbardziej
cenionych
i wartościowych projektów certyfikacyjnych
w Polsce, porównywany do takich inicjatyw,
jak konkurs "Teraz Polska" czy Polska
Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu
„Samorządowy Lider Edukacji” to dla
nagrodzonego samorządu powód do dumy i
satysfakcji, ale to również promocja gminy,
powiatu lub województwa.
Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji
jest identyfikowanie i promowanie jednostek
samorządu terytorialnego, które posiadają
szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju
edukacji i systemu oświaty, a także
podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.
Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu
został przyznany Gminie Stare Babice, jako gminie, dla której rozwój oświaty jest
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niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar
szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów samorządu.
Certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” jest potwierdzeniem, że Gmina Stare Babice
realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, nowatorski, progresywny i
efektowny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i
kadrowe w systemie oświaty.
Gmina Stare Babice otrzymała w tym konkursie także Wyróżnienie Primus, za uzyskanie
najwyższej liczby punktów rankingowych. Przyznane Wyróżnienie Primus stanowi dowód, iż
nagrodzona nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych,
efektownych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i
zarządzania oświatą.

 IV MIEJSCE DLA GMINY STARE BABICE W
RANKINGU FUNDACJI TERAZ POLSKA
Gmina Stare Babice zajęła 4 miejsce w Rankingu
Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających
Przedsiębiorczość.
Jednostki
samorządu
terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16
wskaźników
GUS
przez
zespół
pod
kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. W
zestawieniu
samorządów
najdynamiczniej
rozwijających przedsiębiorczość triumfowały:
Lesznowola, Dziwnów, Karpacz i Warszawa.
Ranking powstaje w oparciu o analizę
wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska,
uwzględnia on wszystkie polskie miasta i gminy.
Materiałem źródłowym są niezależne dane
Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu
wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób
wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują
liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach
powiatu.

 GMINA STARE BABICE FINALISTĄ KONKURSU INNOWACYJNY SAMORZĄD 2020
Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane są
i nagradzane najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja
kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego
do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
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Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych
innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu
terytorialnego, opartych na nowoczesnych
technologiach i nie tylko. Organizatorowi zależało
na pokazaniu różnych obliczy innowacji i
spopularyzowaniu najlepszych praktyk.
Przedmiotem konkursu były nadsyłane przez gminy
i powiaty opisy zrealizowanych projektów,
a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo
w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.
W dniu 26.02.2020 r. w Warszawie wręczono
nagrody w 1. edycji konkursu Innowacyjny
Samorząd 2020, organizowanego przez Serwis
Samorządowy
Polskiej
Agencji
Prasowej.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w
Ministerstwie Rozwoju. Gminę Stare Babice reprezentował wójt Sławomir Sumka i kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego Damian Siembida.
Jak zaznaczył obecny na gali minister Cyfryzacji Marek Zagórski, innowacje są wdrażane dla
obywateli i mieszkańców: „samorządy są po to, żeby obsługiwać mieszkańców i obsługiwać
ich w sposób jak najlepszy i najbardziej efektywny, a innowacje, nowoczesne technologie,
wszystkie rozwiązania – smart city, smart village – to wszystko łączy się i skupia na jednym
podstawowym podmiocie, jakim jest obywatel, jakim jest mieszkaniec ”.
Gmina Stare Babice realizuje wiele innowacyjnych projektów. Nagroda, którą wczoraj
odebraliśmy została przyznana za Przewodnik po planowaniu przestrzennym autorstwa
pracowników Referatu Planowania Przestrzennego.
Ten

ogólnodostępny,

jasny

i

transparentny

przewodnik

dotyczący

planowania

przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców
gminy. Dokument opracowali pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy Stare Babice w styczniu 2019 r. Został on opublikowany na stronie internetowej
w zakładce Dla Mieszkańca oraz w portalach społecznościowych. Broszura przybliża
specyfikę planowania przestrzennego oraz zachęca do aktywnego udziału w planowaniu
i podejmowaniu decyzji planistycznych na rzecz wspólnego dobra.
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1.7. DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Urząd gminy kładzie wielki nacisk na szybkość, rzetelność i transparentność
w procesie komunikacji z mieszkańcami. Głównym celem działań informacyjnych jest
maksymalizacja usprawnienia kontaktu z obywatelami oraz realizowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększanie zaangażowania mieszkańców
w życie gminy i procesy powstawania społeczeństwa obywatelskiego.
Informacje do mieszkańców publikowane są na nowoczesnej, responsywnej stronie
internetowej, przystosowanej do wyświetlania na smartfonach. Serwis www.starebabice.pl jest, oprócz Biuletynu Informacji Publicznej, podstawową formą komunikacji na linii
klient-urząd, dostarcza wiedzy na temat realizowanych zadań, projektów, działań
podejmowanych przez lokalne władze samorządowe, wydarzeń kulturalnych i informacji
gospodarczych. Na stronie znajdują się również publikacje do pobrania czy działy
umożliwiające dotarcie do wybranych rodzajów informacji. Systematycznie rozwijane są
publikowane informacje poświęcone jednostkom podległym gminie oraz licznym
organizacjom pozarządowym, atrakcjom turystycznym. Obsługę serwisu internetowego
Gminy Stare Babice prowadzi Referat Komunikacji Społecznej we współpracy z innymi
komórkami Urzędu, jednostkami gminy, podmiotami zewnętrznymi. Prowadzi on szeroko
zakrojoną współpracę z ww. podmiotami w zakresie pozyskiwania i przetwarzania, czy
przygotowania nowych informacji.
Również wszystkie gminne jednostki posiadają własne strony internetowe, gdzie
zamieszczają
aktualne
informacje
dotyczące ich działalności.
Dodatkowym kanałem informacyjnym
wykorzystywanym do komunikacji jest
profil na portalu społecznościowym FB
(www.facebook.com/GminaStareBabice);
profil
na
Instagramie
(urzad_gminy_stare_babice). Pozwala to na
bezpośrednią komunikację z mieszkańcami.
Profil Urząd Gminy Stare Babice jest
także
członkiem
lokalnych
grup
skupiających mieszkańców.
Najnowsze wiadomości z życia gminy
przekazywane są także za pomocą
newslettera, rozsyłanego cotygodniowo
poprzez e-mail do około 2000 odbiorców.
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Co tydzień Serwis Informacyjny rozwieszany jest na 33 tablicach sołeckich na terenie gminy.
Gazeta Babicka – bezpłatny miesięcznik z życia gminy, wydawany w nakładzie 6000
egzemplarzy. Urząd gminy i Dom Kultury w trosce o środowisko naturalne publikują
elektroniczne wydania Gazety Babickiej na stronie internetowej urzędu gminy, w specjalnie
do tego celu przygotowanej zakładce. Dodatkowo, informacja o publikacji nowego
egzemplarza gazety jest publikowana na portalach społecznościowych. Szacuje się, że Gazeta
Babicka dociera do ponad 15000 czytelników z terenu gminy.
W 2019 r. współpracowano ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja,
portale internetowe). W minionym roku wyemitowanych zostało 6 audycji w ramach
programu samorządowego w Radiu Niepokalanów oraz audycja w Radio Wnet,
przedstawiające aktualne problemy i zagadnienia oraz wydarzenia dotyczące Gminy Stare
Babice.
Informacje publikowane były w formie artykułów na stronie internetowej gminy,
w formie komunikatów na portalu społecznościowym Facebook. Relacje z
organizowanych wydarzeń pojawiały się dodatkowo m.in.: na portalach
społecznościowych gminy i jednostek.
Urząd Gminy aktywnie korzysta z konta na kanale Youtube. Transparentność działań
Gminy Stare Babice jest istotna dla obecnych władz gminy. W związku z tym na
portalu Youtube transmituje się obrady komisji wspólnych Rady Gminy, a także
posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
1.8. PUBLIKACJE I OPRACOWANIA
W minionym roku opracowano lub wydano:
 Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok
 okolicznościową folder: 76. Rocznica Powstania Warszawskiego. W celu
upamiętnienia i uhonorowania heroicznej walki w Warszawie przeciwko
znienawidzonemu okupantowi, z inicjatywy Wójta gminy, Urząd Gminy wydał, stworzony
specjalnie na ten dzień, folder opisujący tragiczne piętno, jakie wydarzenia
1 sierpnia 1944 r. odcisnęły na naszych babickich ziemiach.
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Folder był dystrybuowany przez harcerzy przy OSP Stare Babice oraz OSP Borzęcin Duży
w dniu 1 sierpnia 2020r., tuż przed godziną „W”

Folder upamiętniający 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
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 folder
okolicznościowy
w Starych Babicach.

Transatlantycka

Radiotelegraficzna

Centrala

Nadawcza

Folder wydano i dystrybuowano z okazji
uroczystej gali inaugurującej działalność
„Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”
przy Domu Kultury.

 W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00, w
OSP Stare Babice oraz w OSP Borzęcin Duży
uroczyście uczczono 76. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego.
W wydarzeniach wzięli udział Wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka oraz Zastępca Wójta
Gminy Stare Babice Tomasz Szuba.

Strażacy, jak co roku, licznie stawili się, aby
oddać
hołd
poległym
Powstańcom.
Mieszkańcy coraz liczniej uczestniczą
w obchodach tej rocznicy.
Przybyli Mieszkańcy otrzymali białoczerwone
chorągiewki
oraz
opaski.
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Współorganizatorem wydarzenia była OSP Borzęcin Duży oraz OSP Stare Babice, służbę
pełnili Harcerze Szczepu 110 WDHiGZ.

Uroczyste uczczenie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przed strażnicą OSP w Borzęcinie Dużym.

Uroczyste uczczenie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przed strażnicą OSP w Starych Babicach
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 TARGI ze Zdrową Żywnością
Od 2019 roku, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców
gminy,
organizowane są Gminne Targi ze zdrową
żywnością.
Planowano, że w 2020 roku targi odbywać się
będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Jednak
wprowadzone ograniczenia, spowodowane
pandemią, spowodowały, że w 2020 roku odbyły
się trzy targi.

30

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok

31

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
Dotychczas Targi ze zdrową żywnością odbywały się na parkingu przy ul. Rynek 10. Gmina
w 2020 roku pozyskała zewnętrzne dofinansowanie do budowy całorocznego targowiska.
W maju 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie budowy całorocznego
targowiska gminnego „Mój Rynek” w Starych Babicach w ramach programu PROW 20142020 finansowanego przez Samorząd Mazowsza, w wyniku której Gmina Stare Babice ma
otrzymać milion złotych na budowę targowiska.
Zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 targowisko
będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. Decyzję określającą w jakie dni i godziny
targowisko będzie czynne podejmie Rada Gminy w formie uchwały przyjmując regulamin
targowiska. Liczba planowanych stanowisk na targowisku wynosi 32.
Budowa całorocznego gminnego targowiska „Mój rynek” obejmuje budowę targowiska
z miejscami parkingowymi, utwardzeniem terenu, oświetleniem, zadaszoną wiatą i stoiskami
handlowymi,
budynkiem
administracyjnym,
przyłączami
wod.-kan
i energetycznym oraz odprowadzeniem wody deszczowej.

Realizacja inwestycji przyczyni się podniesienia standardu i jakości usług dla społeczności
lokalnej i ponadlokalnej, zwiększenia potencjału gospodarczego wsi Stare Babice,
usystematyzowania dostępu do usług rolniczych, poprawy warunków sprzedaży, ułatwienia
szybszego odnalezienia produktu docelowego dzięki uporządkowaniu całej przestrzeni
targowej z rozróżnieniem kategorii produktu, poprawy konkurencyjności producentów
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rolnych, promocji na rynkach lokalnych i krótkich cyklów dostaw oraz lepszego
wyodrębnienia grup producentów oraz organizacji międzybranżowych.
Zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 targowisko
będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. Decyzję określającą w jakie dni i godziny
targowisko będzie czynne podejmuje Rada Gminy w formie uchwały przyjmując regulamin
targowiska.
Plac targowiska zostanie utwardzony i częściowo zadaszony. Zadaszenia zaplanowano jako
przykrywające stanowiska sprzedaży, tył samochodu sprzedającego i przede wszystkim ciąg
pieszy dla klientów.
W budynku administracyjnym znajdą się ogólnodostępne toalety, pokój administracyjny,
węzeł sanitarno-szatniowy dla pracowników targowiska i komora śmieciowa.
Wjazd na teren targowiska będzie odbywał się z ul. Pocztowej.
Targowisko zostanie ogrodzone i wyposażone w niezbędną infrastrukturę zapewniającą jego
właściwe funkcjonowanie.
Liczba planowanych stanowisk / stoisk dla rolników na targowisku ( w tym liczba miejsc
postojowych dla sprzedających) = 32
Ilość miejsc postojowych dla samochodów kupujących (w tym 1 miejsce przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych) = 36
Ilość miejsc postojowych dla rowerów = 10
Obiekt będzie wyposażony w alternatywne źródła energii (panele fotowoltaiczne)
zapewniające średniorocznie min. 30% zapotrzebowania energetycznego targowiska.
Powierzchnia handlowa targowiska będzie podzielona na 3 sektory:
a) sektor sprzedaży produktów rolnych ogólnych – 20 stanowisk;
b) sektor sprzedaży produktów rolnych ekologicznych – 4 stanowiska;
c) sektor sprzedaży produktów pozarolniczych – 8 stanowisk.
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Wobec planowanej lokalizacji targowiska: obok Komendy Policji, na skrzyżowaniu ulic
Kresowej i Pocztowej w Babicach Nowych, zaoponowali mieszkańcy okolicznych domów.
W związku z tym obecnie budowę targowiska planuje się zrealizować w Borzęcinie Dużym.
Zamysłem budowy targowiska było, aby targowisko, oprócz funkcji handlowych, było także
miejscem spotkań sąsiedzkich. O tym, że taka inicjatywa jest bardzo potrzebna mieliśmy
okazję przekonać się podczas Targów Zdrowej Żywności organizowanych w zeszłym roku na
Rynku w Starych Babicach, które cieszyły się ogromną popularnością.
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II. FINANSE I BUDŻET GMINY STARE BABICE

Budżet Gminy Stare Babice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XV/150/2019 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku
wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Stare Babice.
Szczegółowa analiza budżetu przedstawiona została w sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Stare Babice za 2020 rok, przedstawionym Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie Zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia
30 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury
Stare Babice za rok 2020.
Uchwałą Nr 3.e./237/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2020 rok.
2.1. WYKONANIE BUDŻETU
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęło się ujemną różnicą
wydatków i dochodów budżetowych, tj.: deficytem budżetowym w kwocie 9 030 826,59 zł,
tj. o 10 246 950,76 zł niższy, niż pierwotnie planowany (w wysokości 19 277 777,35 zł).
W roku 2015 deficyt budżetu wynosił ponad 20 000 000 zł, w 2016 roku – ponad 7 000 000
zł, w roku 2017 – blisko 14 000 000 zł a w 2018 – niespełna 7 000 000 zł. Przedstawia to
poniższa tabela.

Tabela: Dochody, wydatki i deficyt gminy Stare Babice na przestrzeni lat 2015-2020.
Wydatki i dochody wg stanu na 31 grudnia w zł

DOCHODY
OGÓŁEM
WYDATKI
OGÓŁEM

2015 rok

2016 rok

80 419 575,16

98 376 744,53

2017 rok

2018 rok

2019

107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21

2020

153 733320,73

101 181 851,78 105 604 013,83

121 392 348,94 132 378 928,02 150 103 358,25 162 764 147,32

- 20 762 276,62

- 13 994 206,59

Nadwyżka/
deficyt

- 7 227 269,30
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- 6 747 506,77

- 2 832 433,04

- 9 030 826,59
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W 2020 r. dochody ogółem wykonano w wysokości 153 733 320,73 zł, w tym:
 dochody bieżące – 150 291 659,85 zł,
 dochody majątkowe – 3 441 660,88 zł.
Wykonano wydatki na kwotę ogółem 162 764 147,32 zł, w tym:
 wydatki bieżące w wysokości 142 826 892,62 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 19 937 254,70 zł.

Wykres: Poziom zrealizowanych wydatków i dochodów budżetu ogółem Gminy Stare Babice
w latach 2015-2020.
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Strukturę dochodów i wydatków budżetowych w latach 2015-2020 przedstawia poniższa
tabela.
STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2015-2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
DOCHODY
OGÓŁEM

80 419 575,16

98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21

Dochody bieżące

78 860 249,55

93 856 274,94 106 541 224,27 124 066 623,85 144 634 719,14 150 291 659,85

dochody własne
Dochody
majątkowe
w tym:

61 018 157,49

65 298 219,91

72 246 299,43

86 388 541,00

95 028 008,74

90 722 205,48

1 559 325,61

4 520 469,59

856 918,08

1 564 797,40

2 636 206,07

3 441 660,88

dochody własne
dotacje celowe,
w tym z udz. śr.
europejskich
WYDATKI
OGÓŁEM

47 901,61

702 424,88

632 181,44

12 843,18

484 508,44

695 516,91

1 511 424,00

3 818 044,71

224 736,64

1 551 954,22

2 151 697,63

2 245 110,28

Wydatki bieżące
Wydatki
majątkowe

153 733320,73

101 181 851,78 105 604 013,83 121 392 348,94 132 378 928,02 150 103 385,25 162 764 147,32
87 603 732

76 626 629

90 453 524

13 578 119

28 977 384

30 938 824

108 509 384 132 597 972,00 142 826 892,62
23 869 543

17 505 386,25

19 937 254,70

Należy jednak podkreślić, że znaczna część budżetu gminy to środki na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej, zleconych gminom. Są to środki, o których przeznaczeniu
nie decyduje gmina, nie może ich przeznaczyć na inne cele, niż te, na które zostały
przydzielone.
Środki te przeznaczone są nie na zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, lecz
na realizację zadań administracji rządowej, w tym rządowego Programu Rodzina Plus
(potocznie zwanym 500 Plus) czy Programu „Dobry Start”.
Rodzina 500 plus – realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 państwowy program z zakresu
polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne
świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.
Program „Dobry Start” został wprowadzony w lipcu 2018 r. to inwestycja w edukację
polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających
rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla
4,5 miliona uczniów w Polsce.
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Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia
przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Zlecanie gminom do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej odbywa się od chwili
utworzenia samorządu terytorialnego. Jednak począwszy od 2016 r. środki te stanowią coraz
większy udział w ogólnej kwocie budżetu gminy, co w sposób oczywisty zniekształca wyniki
analiz. Żeby uświadomić skalę zniekształceń, wystarczy wskazać, że w 2015 r. środki na
realizację zadań zleconych wynosiły 2 920 748 zł, a w 2020 kwota ta wynosiła już
32 611 089 zł.
Analizę dochodów budżetu gminy w latach 2015-2020, z uwzględnieniem wyłączenia z
analizy środków na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej.
Lata
1.
DOCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM
% wzrostu rok do roku
DOCHODY NA ZADANIA
ZLECONE (- minus)
% wzrostu rok do roku
Udział zadań zleconych w
ogólnej kwocie budżetu
gminy
DOCHODY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ GMINY
% wzrostu rok do roku

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.

3.

4.

5.

6.

7.

80 419 575

98 376 744

107 398 142

125 631 421

147 270 925 153 733 320

----

22,33%

9,17%

16,97%

17,22%

4,38%

2 920 748

12 722 926

16 201 428

17 135 107

24 586 238

32 611 089

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

435,60%

127,34%

105,76%

143,48%

132,64%

3,63%

12,93%

15,08%

13,64%

16,69%

21,21%

77 490 827
------

85 653 818
110,53

91 196 714
106,47

108 496 314
118,97

122 684 687 121 122 231
113,08
98,73

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w 2015 r. środki na zadania
zlecone stanowiły jedynie 3,63% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. Natomiast
w 2020 r. stanowią już 21,21% dochodów ogółem budżetu ogółem.
Wynika także, że wskaźnik dochodów budżetu gminy którymi de facto gmina samodzielnie
może dysponować, wzrastał w mniejszym stopniu, niż wskaźnik wzrostu dochodów ogółem.
Co więcej – w roku 2020, po raz pierwszy od sześciu lat, dochody gminy rozumiane jako
środki, pozostające w dyspozycji gminy i służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy – są o 1 562 456 zł niższe, niż w roku poprzednim. To negatywne
zjawisko.
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Analizę wydatków budżetu gminy w latach 1015-2020, z uwzględnieniem wyłączenia z
analizy środków na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej.
Lata

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015
WYDATKI BUDŻETU
OGÓŁEM

2016

2017

2018

105 604 013

121 392 348

132 378 928

150 103 358

162 764 147

104,37

114,95

109,05

113,39

108,43

12 722 545

16 192 987

17 135 107

24 586 238

32 264 094

435,59%

127,28%

105,82%

141,50%

131,23%

2,89%

12,05%

12,94%

12,94%

16,38%

19,82%

98 261 103

92 881 460

105 199 361

115 243 821

125 517 120

130 500 053

-------

94,53

113,26

109,55

108,91

103,97

101 181 851

Wskaźnik wzrostu rok
do roku %
WYDATKI NA ZADANIA
ZLECONE (- minus)
% wzrostu rok do roku
Udział zadań zleconych
w ogólnej kwocie
budżetu gminy
WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY
Wskaźnik wzrostu%

2 920 748

2019

2020

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że wydatki na zadania zlecone
stanowiły jedynie 2,89% ogólnej kwoty wydatków budżetu, a w 2020 r. – już niemal 1/5
budżetu (19,82%).
Wynika także, że w latach 2017-2019 następował stały wzrost wydatków na realizację zadań
własnych gminy (średniorocznie o ok. 10,57%). Natomiast w roku 2020 wydatki wzrosły
jedynie o 3,97%.
Mając na względzie duży udział w budżecie gminy środków na realizację zadań zleconych,
warto rozważyć, czy w raportach o stanie gminy wszelkie analizy i porównania nie powinny
być przedstawiane z uwzględnieniem wyłączenia tej puli środków z analiz.
DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Dynamikę dochodów, wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych
oraz ich dynamikę na przestrzeni lat 2015-2020 przedstawiono na wykresie zamieszczonym
poniżej.
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Wykres: Dynamika dochodów i wydatków (ogółem, bieżących i majątkowych) w latach 20152020
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2.1.1. DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody ogółem gminy Stare Babice wg stanu na 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane
w wysokości 147 270 925,21 zł i były wyższe o 4,38% od dochodów osiągniętych w 2019
roku. Procentowy wzrost dochodów w roku 2020 był najniższy w ostatnich pięciu latach.
Przedstawia to poniższa tabela.

Tabela: Dochody ogółem gminy Stare Babice w latach 2015-2020 (w złotych).
rok

2015

2016

2017

2018

2019

1.
DOCHODY
OGÓŁEM
% wzrostu rok do
roku
% wzrostu do
roku 2015
Wskaźnik inflacji
- wykonany

2.

3.

4.

5.

6.

PKB - wykonany

80 419 575

98 376 744

107 398 142

125 631 421

----

22,33%

9,17%

100%

122,33%

-0,9%
3,6%

2020

147 270 925

153 733 320

16,97%

17,22%

4,38%

133,54%

156,22%

183,13%

191,16%

- 0,6%

2,0%

1,6%

2,3%

3,4%

3,0%

4,6%

5,1%

4,5 %

-2,8%

Średniorocznie na przestrzeni lat 2015-2019 dochody gminy wzrastały o 20% przy
średniorocznym wskaźniku inflacji wynoszącym za ten okres 4,4%, a PKB wynoszącym
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średniorocznie 4,06%. Dynamika wzrostu dochodów w latach 2015-2019 gminy była
wysoka, co zazwyczaj jest pozytywnym zjawiskiem.
Natomiast w 2020 roku dochody gminy wzrosły jedynie o 4,38%, przy inflacji 3,4% (wstępne
dane GUS). Pandemia i restrykcje sanitarne doprowadziły w 2020 r. do pierwszego od 1991
r. spadku Produktu Krajowego Brutto w Polsce.
Należy jednak podkreślić, że znaczny wzrost dochodów począwszy od 2016 roku jest
spowodowany zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych, m.in. na realizację rządowego “Programu 500 Plus”, a od roku 2018 także na
realizację rządowego “Programu 300 Plus”.
DOCHODY OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA
Dochód na 1 mieszkańca przedstawiono w odniesieniu do ilości mieszkańców statystycznych
oraz mieszkańców zameldowanych. W zasadzie potrzeby w zakresie infrastruktury
technicznej i społecznej w Gminie Stare Babice należałoby oceniać biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców faktycznie zamieszkujących na terenie gminy, jednak liczba ta nie jest znana.
Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na jednego zameldowanego mieszkańca w roku
2015 wynosiły 4 764 zł, a w roku 2020 - 8 249 zł. Oznacza to, że w okresie 5 lat dochody
budżetowe ogółem w przeliczeniu na 1 zameldowanego mieszkańca wzrosły łącznie o 3 485
zł, czyli o 57,75%. Przedstawiono to szczegółowo w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tabela: Dochody budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Stare Babice w latach
2015-2020 (w złotych).
Lata

1.
DOCHODY OGÓŁEM
Liczba mieszkańców
zameldowanych
Dochody w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
zameldowanego
Liczba statystycznych
mieszkańców
Dochody na
statystycznego
mieszkańca

2015

2016

2017

2018

2.

3.

4.

5.

2019
6.

2020
7.

80 419 575

98 376 744

107 398 142

125 631 421

147 270 925 153 733 320

16 879

17 095

17 426

17 661

18 343

18 636

4 764

5 754

6 163

7 113

8 028

8 249

18 041

18 301

18 627

18 875

4 457

5 375

5 765

6 656

19 279 Brak danych

7 639

-----------

W tym miejscu należy przypomnieć, że zarówno liczba mieszkańców zameldowanych jak
i statystyczna liczba mieszkańców różnią się znacząco od szacunkowej liczby mieszkańców.
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Warto w tym miejscu podkreślić także, że część dochodów budżetu gminy to środki,
o których przeznaczeniu nie decyduje gmina. Środki te przeznaczone są nie na zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, lecz na realizację zadań zleconych gminie,
w tym rządowego Programu Rodzina Plus (potocznie zwanym 500 Plus) czy Programu „Dobry
Start”.
W związku z tym dochód na jednego mieszkańca, rozumiany jako środki przeznaczone na
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, powinno liczyć się bez puli na realizację
zadań zleconych.
Takie wyliczenie przedstawiono w tabeli poniżej.

Lata

1.
DOCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM
% wzrostu rok do roku
ZADANIA ZLECONE (-)
DOCHODY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ GMINY
% wzrostu rok do roku
Liczba mieszkańców
zameldowanych
Dochody w przeliczeniu na
1 mieszkańca
zameldowanego
Dynamika wzrostu % rok
do roku
Liczba statystycznych
mieszkańców
Dochody na statystycznego
mieszkańca

2015

2016

2017

2018

2.

3.

4.

5.

2019
6.

2020
7.

80 419 575

98 376 744

107 398 142

125 631 421

147 270 925 153 733 320

----

22,33%

9,17%

16,97%

17,22%

4,38%

2 920 748

12 722 926

16 201 428

17 135 107

24 586 238

32 611 089

77 490 827

85 653 818

91 196 714

108 496 314

------

110,53

106,47

118,97

113,08

98,73

16 879

17 095

17 426

17 661

18 343

18 636

4 590

5 010

5 233

6 143

6 688

6 499

------

109,15

104,45

117,39

108,87

97,17

18 041

18 301

18 627

18 875

19 279 Brak danych

4 295

4 680

4 896

5 748

122 684 687 121 122 231

6 364

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

Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stare Babice za lata 2015 –
2020.

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika przede wszystkim, że po odliczeniu
środków związanych na realizację zadań zleconych dochody gminy, które faktycznie mogą
być przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w roku 2020 zmniejszyły
się w stosunku do roku 2019 o kwotę ponad 1,5 mln (tj. 1 562 456) złotych. W 2019 r.
wynosiły 122 684 687 zł, a w 2020 r. - 121 122 231 zł.
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Także kwota dochodów w przeliczeniu na jednego zameldowanego mieszkańca jest niższa,
niż w roku poprzednim. Dochód na 1 zameldowanego mieszkańca jest o 189 zł niższy, czyli o
2,83%.
Znaczny i stały wzrost dochodu na jednego zameldowanego mieszkańca w latach 20162020 to efekt zwiększającej się rok do roku kwoty środków na realizację zadań zleconych.
Natomiast dochód na 1 zameldowanego mieszkańca obliczony jako dochód na realizację
zadań własnych w latach 2015-2019 wykazywał stałą tendencję wzrostową. W roku 2020
trend ten został zahamowany. Jest to niekorzystne zjawisko.
Przedstawiono to na tabeli poniżej.
Wykres: Dochody budżetu ogółem w przeliczeniu na 1 zameldowanego mieszkańca w latach
2015-2020.
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STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ogólnej kwocie 153 733 320,73
31.12.2020 r. zrealizowano:

zł dochodów budżetu gminy Stare Babice na dzień

 dochody bieżące – w kwocie 150 291 659,85 zł, co stanowi 97,76% zrealizowanych
dochodów ogółem,
 dochody majątkowe – w kwocie 3 441 660, 88 zł, co stanowi 2,24% zrealizowanych
dochodów ogółem.
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Strukturę dochodów budżetu gminy zrealizowanych w 2019 r. i 2020 r. przedstawia poniższy
wykres.
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Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu gminy w okresie ostatnich sześciu lat
przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Stare Babice w latach 2015-2020

1.
DOCHODY
OGÓŁEM
Wskaźnik
wzrostu
DOCHODY
BIEŻĄCE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.

3.

4.

5.

6.

7.

80 419 575,16

122,33

78 860 249,55
Wskaźnik
wzrostu
DOCHODY
MAJĄTKOWE
Wskaźnik
wzrostu

98 376 744,53 107 398 142,35 125 631 421,25 147 270 925,21 153 733 320,73

1 559 325,61

109,17

116,98

117,22

104,39

93 856 274,94 106 541 224,27 124 066 623,85 144 634 719,14 150 291 659,85
119,01

113,51

116,44

116,58

103,91

4 520 469,59

856 918,08

1 564 797,40

2 636 206,07

3 441 660,88

289,89

- 18,95

182,60

168,47

130,55

Jak wynika z powyższych danych, dochody ogółem gminy Stare Babice na przestrzeni
ostatnich 5 lat wykazywały wyraźną, znaczącą dynamikę wzrostu. Jednak wskaźnik wzrostu
dochodów bieżących w 2019 r. utrzymał się na tym samym poziomie, co w roku 2018.
Natomiast w roku 2020 dynamika dochodów znacznie spadła. Przyczyną tego stanu rzeczy
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jest przede wszystkim pandemia oraz wprowadzone przez rząd zmiany w podatkach
dochodowych od osób fizycznych.
Dynamika dochodów bieżących znacznie spadła, dochody te wzrosły w 2020 r. jedynie o
niespełna 4% w stosunku do roku poprzedniego, co jest najniższym wzrostem w
analizowanym okresie.
Dochody majątkowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 30,55% i osiągnęły poziom
blisko 3,5 mln zł. Jedynie w 2016 roku poziom dochodów majątkowych był wyższy,
w pozostałych latach badanego okresu dochody majątkowe były niższe.

Wykres: Dynamika dochodów ogółem, bieżących oraz majątkowych w latach 2015-2020.

160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2015

2016
dochody ogółem

2017
dochody bieżące

2018

2019

2020

dochody majątkowe

Dochody budżetu gminy Stare Babice rok do roku wzrastały, jednak jak pokazano w tabeli
wcześniejszej, dynamika ich wzrostu w 2020 r. spadła. Spadek dynamiki dochodów, jeżeli nie
zostanie odwrócony, może wywrzeć negatywny wpływ na możliwości zwiększania wydatków
budżetowych, zarówno na realizację zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.
Szczegółowa analiza całej strony dochodowej budżetu gminy jest nieodzownym elementem
realizacji nadzoru nad prawidłową realizacją ustawowych zadań samorządowych. Wynika to
oczywiście z faktu, że to właśnie wielkość dochodów budżetowych decyduje o możliwościach
tworzenia warunków do dalszego rozwoju gminy oraz zapewnienia jego mieszkańcom
poczucia szeroko pojętego bezpieczeństwa i komfortu życia w gminie.
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STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W 2020 roku dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 441 660,88 zł. Realizacja
dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:
1. Dochody własne – wykonano w kwocie 695 516,91 zł, co stanowi 20,21 % wykonanych
dochodów majątkowych.
2. Dotacje celowe - wykonano w kwocie 501 033,69 zł, co stanowi 14,56 % wykonanych dochodów
majątkowych.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie
1 406,28 zł, co stanowi 0,04 % wykonanych dochodów majątkowych.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych – wykonano w kwocie 2 243 704,00 zł, co stanowi 65,19%
wykonanych dochodów majątkowych.
Udział poszczególnych rodzajów dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
14,56%

65,19%

20,21%

0,04%

dochody własne
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

środki na dofinansowani własnych inwstycji
dotacje celowe
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Strukturę zrealizowanych dochodów własnych oraz dotacji celowych w latach 2015-2020
przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2015-2020

1.
Dochody
majątkowe w tym:
dochody własne
dotacje celowe, w
tym z udz. śr.
europejskich

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 559 325,61

4 520 469,59 856 918,08

1 564 797,40

2 636 206,07

3 441 660,88

47 901,61

702 424,88 632 181,44

12 843,18

484 508,44

695 516,91

1 511 424,00

3 818 044,71 224 736,64

1 551 954,22

2 151 697,63

2 245 110,28

Poziom zrealizowanych dochodów własnych w 2020 r. był jednym z najwyższych w okresie
2015-2020, jedynie w roku 2016 poziom dochodów własnych był wyższy, niż w 2020 roku.
Także poziom uzyskanych dotacji był jednym z najwyższych w analizowanym okresie, wyższy
był jedynie w 2016 roku.
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Dochody majątkowe uzyskano w następujących Działach budżetu:
 w Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ uzyskano dochody majątkowe w wysokości
403 909,55 zł,
 w Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA uzyskano dochody majątkowe
w wysokości 695 516,91 zł,
 w Dziale 750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA uzyskano dochody majątkowe w wysokości
1 406,28 zł
 w Dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA uzyskano dochody majątkowe w wysokości
2 297 210,47 zł,
 w Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA uzyskano
dochody majątkowe w wysokości 23 617,67 zł,
 w Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA uzyskano dochody majątkowe w wysokości 20 000,00
zł.
Strukturę dochodów majątkowych w 2020 r. w poszczególnych Działach przedstawia
poniższy wykres.
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DOCHODY BIEŻĄCE
W 2020 roku zrealizowano dochody bieżące w wysokości 150 291 659, 85 zł, w tym:
1. dochody własne – wykonano w kwocie 90 772 205,48 zł co stanowi 60,39% wykonanych
dochodów bieżących ogółem,
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2. subwencje ogólne – wykonano w kwocie 24 040 820,00 zł co stanowi 16,00%
wykonanych dochodów bieżących ogółem,
3. dotacje – wykonano w kwocie 34 318 850,47 zł co stanowi 22,83% wykonanych
dochodów bieżących ogółem,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonano w kwocie 811 002,18 zł
co stanowi 0,54% wykonanych dochodów bieżących ogółem,
5. środki na uzupełnienie dochodów gmin - wykonano w kwocie 302 573,00 zł co stanowi
0,20% wykonanych dochodów bieżących ogółem,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - wykonano w kwocie
40 988,00 zł co stanowi 0,03% wykonanych dochodów bieżących ogółem,
7. środki otrzymane od pozostałych jednostek - wykonano w kwocie 5 220,72 zł co stanowi
0,01% wykonanych dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów bieżących

Dotacje z udziałem
śr. europejskich;
0,54%

Środki na
uzupełninenie
dochodów gmin
0,20%
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własnych zadań
bieżących gmin;
0,03%
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Z analizy struktury zrealizowanych dochodów w okresie 2015-2020 wynika, że począwszy od
roku 2016 znaczny udział w dochodach bieżących mają dotacje celowe. W 2015 r. dotacje
celowe wynosiły niespełna 4,5 mln, a w 2020 r. – ponad 34 mln zł, czyli wzrosły ponad 7,5
krotnie w stosunku do 2015 roku. Powodem tego jest przede wszystkim realizacja
rządowego “Programu 500 Plus”, a od roku 2018 r. także “Programu 300 Plus”.
Szczegółowo strukturę dochodów w latach 2015-2020 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Struktura zrealizowanych dochodów bieżących w latach 2015-2020 (w pełnych
złotych).
1.
Dochody
bieżące,
w tym:
dochody
własne
subwencje
ogólne
dotacje
Środki na
dofinansowanie
własnych zadań
z innych źródeł
dotacje celowe
z udz. śr.
europejskich

2015
2.

2016
3.

2017
4.

2018
5.

2019
6.

2020
7.

78 860 249

93 856 274 106 541 224 124 066 623 144 634 719 150 291 659

61 018 157

65 298 219

72 246 299

86 388 541

95 028 008

90 772 205

13 038 538
4 487 090

14 246 028
14 246 028

16 742 279
17 542 752

18 849 541
18 665 475

22 956 031
26 228 452

24 040 820
34 318 850

151 572

104 035

----------

------

-------

40 988

164 890

10 494

9 893

162 971

422 226

811 002

Z danych tabeli wynika, że począwszy od 2016 roku znaczny udział w dochodach bieżących
mają dotacje i subwencje. W 2015 r. dotacje wynosiły niespełna 4,5 mln, a w 2020 r. –
34 318 850,47 zł, czyli wzrosły niemal ośmiokrotnie w stosunku do 2015 roku. Powodem
tego jest przede wszystkim realizacja rządowego “Programu 500 Plus”, a od roku 2018 r.
także “Programu 300 Plus”.
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Tendencję wzrostu dochodów własnych, dotacji i subwencji w latach 2015-220 przedstawia
poniższy wykres.
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Z powyższego wykresu wynika, że subwencje i dotacje stanowią znaczącą pozycję
w dochodach bieżących budżetu gminy.
Dokonano oceny udziału tego rodzaju dochodów w budżecie i stwierdzono, że o ile w 2015
roku dotacje i subwencje stanowiły jedynie nieco ponad 20% udziału w dochodach ogółem
i dochodach bieżących, w latach 2016-2018 oscylowały wokół 30%, w roku 2019 stanowiły
odpowiednio: 33,41% dochodów ogółem oraz 34,02% dochodów bieżących budżetu gminy.
W roku 2020 nastąpił spadek udziału dotacji i subwencji w budżecie, w ogólnej kwocie
dochodów budżetu do poziomu z 2017 roku. Szczegółowo przedstawiono to w tabeli poniżej.
Tabela: Udział subwencji i dotacji w dochodach gminy Stare Babice w latach 2015-2020 (w pełnych
złotych).
2020
2015
2016
2017
2018
2019
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DOCHODY
OGÓŁEM
80 419 575 98 376 744 107 398 142 125 631 421 147 270 925 153 733 320
Dochody
bieżące,
w tym:
78 860 249 93 856 274 106 541 224 124 066 623 144 634 719 150 291 659
Subwencje i
dotacje
17 690 519 28 502 550 34 294 924 37 677 988 49 184 483
48 081 640
% dochodów
ogółem
21,99%
28,97%
31,93%
29,99%
33,41%
31,28%
% dochodów
bieżących
22,43%
30,36%
32,18%
30,36%
34,02%
31,20%
51

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) i PODATKACH
OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
W okresie lat 2015-2020 budżet gminy Stare Babice najwyższe dochody uzyskiwał z tytułu
udziału w podatkach dochodowych z budżetu państwa (PIT i CIT).
Wpływy z udziałów w PIT i CIT stale rosły i stanowiły odpowiednio: w roku 2015 - 46,81%
łącznych dochodów budżetu gminy, w 2016 – 40,44%, w 2017 – 41,66%, w 2018 – 42,08%,
a w roku 2019 – 41,41%.
W 2019 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych z budżetu
państwa (PIT i CIT) wyniosły ogółem 59 523 711,34 zł, co stanowiło 40,41% dochodów
ogółem.
W 2020 r. dochody budżetu gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu
państwa wyniosły ogółem 58 306 803 zł, co stanowiło jedynie 37,93% dochodów budżetu
ogółem.

Tabela: Udział wpływów z udziałów w podatkach od osób fizycznych (PIT) i w podatkach od osób
prawnych (CIT) w strukturze dochodów Gminy Stare Babice w latach 2015-2020.
Kwoty w pełnych złotych

1.
DOCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM
Dochody bieżące:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.

3.

4.

5.

6.

7.

80 419 575

98 376 744

107 398 142

125 631 421

135 530 222

153 733 320

78 860 249

93 856 274

106 541 224

124 066 623

134 000 222

150 291 659

udziały w podatkach
centralnych PIT i CIT

37 648 793

39 784 413

44 744 172

52 870 753

59 523 711

58 306 803

% dochodów ogółem

46,81%

40,44%

41,66%

42,08%

41,41%

37,93%

% dochodów bieżących

47,74%

42,39%

41,99%

42,61%

44,42%

38,80%

Z analizy powyższych danych wynika, że w latach 2016 – 2019 wpływy do budżetu z tytułu
udziału w podatkach PIT i CIT miały stałą tendencję wzrostową. Natomiast w 2020 roku
tendencja ta została zahamowana. Dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób
fizycznych i osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 1 216 908 zł w stosunku do roku
poprzedniego, czyli o 2,04 %.
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Ze względu na fakt, że jest to istotny składnik dochodów budżetu gminy Stare Babice,
dokonano szczegółowej analizy tych dochodów, co przedstawia poniższa tabela.

1.
Ogółem udziały w
podatkach
centralnych PIT i
CIT, w tym:
Podatek
dochodowy od
osób fizycznych
(PIT)
1 162 186Podatek
dochodowy od
osób prawnych
(CIT)

2015

2016

2017

2018

2019

2.

3.

4.

5.

6.

37 648 793,29

39 784 413,84

44 744 172,22

52 870 753,48

59 523 711,34 58 306 803,00

33 377 971,00

37 139 987,00

39 179 197,00

43 584 384,00

58 226 424,00 57 094 238,00

644 759,99

508 806,29

605 216,84

1 159 788,22

1 297 287,34

2020
7.

1 212 564,86

Z analizy przedstawionych danych wynika, że w okresie 2015-2019 wpływy z PIT miały stałą
tendencję wzrostową. Jednak w 2020 roku wpływy z udziałów w PIT zmniejszyły się o kwotę
1 162 186 zł w stosunku do roku poprzedniego, czyli o 2,0%.
Natomiast wpływy z podatku od osób prawnych oprócz tego, że mają niewielkie znaczenie
w ogólnej kwocie wpływów z udziału w podatkach centralnych, to w okresie 2016-2017
miały tendencję malejącą w stosunku do roku 2015. Dopiero w roku 2018 nastąpił ich
wyraźny wzrost (o 91,63% w stosunku do wpływów z roku 2017). W 2019 r. nastąpił
niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego (o niespełna 140 tysięcy złotych).
Natomiast w 2020 roku wpływy z CIT zmniejszyły się o kwotę 84 722,48 zł, czyli o 6,5%
w stosunku do roku poprzedniego.
Przyczyn zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu udziałów w podatkach od osób
fizycznych i osób prawnych należy upatrywać w polityce fiskalnej rządu oraz pandemii
koronowirusa COVID-19, która dotarła do Polski w marcu 2020 r.
Zmiany w systemie podatkowym, spowodowane czynnikami niezależnymi od decyzji
samorządu (zmiana skali podatkowej, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów,
zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia), realnie przyczyniły się do zmniejszenia
dochodów gminy z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) w 2019, a następnie w 2020 roku.
Efektem zmniejszonych wpływów z podatku PIT była konieczność 14 milionowych cięć
wydatków przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok.
Wprowadzone w związku z pandemią liczne ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów
gospodarczych (np. ograniczenie działalności placówek usługowych i handlowych) i osób
fizycznych (praca zdalna, zmniejszenie wymiaru etatu i wynagrodzeń) także miały wpływ na
zmniejszenie wpływów do budżetu gminy z tytułu udziału w podatkach centralnych.
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Gmina w 2020 r., wzorem lat ubiegłych,
prowadziła intensywne działania mające
na celu zwiększenie wpływów do
budżetu z tytułu podatków od
mieszkańców
niezameldowanych.
Za pomocą środków masowego przekazu,
w celu dotarcia do jak największej liczby
mieszkańców prowadzona była kampania
informacyjna pn. „Na co idą moje
pieniądze?”. Celem tej
kampanii
informacyjnej
jest
uświadomienie
mieszkańcom,
w
szczególności
mieszkańcom niezameldowanym, jakie
znaczenie ma to, gdzie wpływają ich
podatki
dochodowe.
Na
stronie
internetowej
w
zakładce
„Dla
mieszkańca” publikowane były (i są
nadal) informacje mające na celu
zachęcenie mieszkańców do płacenia
podatków w gminie Stare Babice
(https://stare-babice.pl/dlamieszkanca/na-co-ida-twoje-pieniadze/).
Kampanię informacyjną prowadzono także za
pośrednictwem Gazety Babickiej i portalu www.facebook.pl.
DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH
W 2020 r. dochody z podatków tzw. „gruntowych”, tj. od nieruchomości, rolnego i leśnego
wyniosły odpowiednio:
 z tytułu podatku od nieruchomości – 12 932 125,34 zł,
 z tytułu podatku rolnego – 339 500,14 zł,
 z tytułu podatku leśnego – 30 309,44 zł.
Z analizy danych dotyczących uzyskanych przez gminę Stare Babice dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie ostatnich pięciu lat, tj. w latach
2016-2020 wynika, że w 2020 r. w stosunku do 2016 roku:
 dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (ogółem)
zwiększyły się o kwotę 2.689.949,24 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i 24/100), tj. o około 25,31% (średniorocznie o
5,06%). Najwyższy wzrost dochodów z tych trzech podatków nastąpił w 2020 r., o kwotę
1.335.300 zł, tj. o 11,51% w stosunku do roku poprzedniego;
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 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 2.698.485,62 zł (dwa miliony
sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 62/100), czyli
o około 26,37% (średniorocznie o 5,27%). Najwyższy wzrost dochodów z tego podatku
nastąpił w 2020 r., o kwotę 1.338.462,67 zł, tj. o 11,51% w stosunku do roku
poprzedniego;
 dochody z tytułu podatku rolnego zmniejszyły się o kwotę 13.399,32 zł (trzynaście tysięcy
trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 32/100), czyli o około 3,8% (średniorocznie o 0,76%).
Najwyższy wzrost kwoty dochodów z podatku rolnego nastąpił w 2020 roku (o 2.398,92
zł, tj. o 0,71% w stosunku do roku poprzedniego);
 natomiast dochody z tytułu podatku leśnego zwiększyły się o kwotę 1.862,94 zł (jeden
tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa i 94/100), tj. o około 6,55% (średniorocznie o 1,31%).
Najwyższy
wzrost
kwoty
dochodów
z
podatku
leśnego
nastąpił
w 2020 roku (o 763,75 zł, tj. o 2,59% w stosunku do roku poprzedniego).
Znaczący procentowy wzrost dochodów budżetowych w 2020 r. z tytułu wszystkich trzech
powyższych podatków jest zjawiskiem pozytywnym.
Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

Rok
1.
Dynamika wzrostu 2020/2016
2020
wzrost % 2019/2020
2019
2018
wzrost % 2017/2018
2017
2016
Dynamika wzrostu 2016/2010
2010

od
nieruchomości
2.
26,37%

Dochody z tytułu podatków (w złotych)
rolny
leśny

-3,8%

6,55%

Ogółem
(kolumny 2:4)
5.
25,31%

12.932.125,34
+11,51%
11.596.825,22
11.187.593,06
+2,97%
10.864.848,06
10.233.639,72

339.500,14
+0,71%
337.101,22
344.422,39
-2,59%
353.672,28
352.899,46

30.309,44
+2,59%
29.545,69
28.891,40
+0,88%
28.640,54
28.446,50

13.301.934,92
+11,18%
11.963.472,25
11.560.906,85
+2,79%
11.247.160,88
10.614.985,68

85,37%
5.520.650,52

15,69%
305.037,70

62,86%
17.467,20

81,66%
5.843.155,42

3.

4.

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w okresie 2016-2020 nastąpił
znaczny spadek dynamiki dochodów budżetu gminy w stosunku do okresu 2010-2016:
 ogółem z tytułu wszystkich trzech podatków, tj. od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.
W latach 2010-2016 dochody ogółem z poddanych analizie trzech podatków wzrastały
o 81,66%, czyli średniorocznie o 16,33%. Natomiast w latach 2016-2020 dochody z tych
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trzech podatków wzrosły o 25,31%, czyli średniorocznie o 5,06%. Najniższy wzrost nastąpił
w 2018 roku (2,9%), najwyższy – w 2020 roku (11,51%).
W okresie 2010-2016 dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o 85,37%, czyli
średniorocznie o 17,07%. Natomiast w okresie 2016-2020 dochody z tego podatku wzrosły o
26,37%, czyli średniorocznie o 5,27%. Najniższy wzrost dochodów z podatku od
nieruchomości nastąpił w 2018 r. - o 2,79%, natomiast najwyższy wzrost dochodów z tego
podatku nastąpił w 2020 r. - o 11,19% w stosunku do roku poprzedniego.
2.1.2. WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki budżetu gminy Stare Babice na dzień 31.12.2020 r., zostały zrealizowane
w wysokości 162 764 147,32 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 wydatki bieżące - wykonano w wysokości 142 826 892,62 zł, tj. co stanowi 87,49%
wydatków ogółem;
 wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 19 937 254,70 zł, co stanowi 12,25%
wydatków ogółem.
Strukturę zrealizowanych wydatków w 2020 roku przedstawia poniższy wykres:
12,25%

87,75%

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

W 2020 r. wydatki ogółem były wyższe od wydatków ogółem zrealizowanych w roku
poprzednim o 8,43%. Był to najniższy wzrost wydatków rok do roku w ostatnich pięciu
latach. Także wzrost wydatków bieżących w 2020 r. był najniższy od 2017 r. Szczegółowo
przedstawia to poniższa tabela.
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Tabela: Wydatki budżetowe na przestrzeni lat 2015- 2020 oraz ich dynamika.
Lata
2015
WYDATKI
OGÓŁEM
Wskaźnik
wzrostu
WYDATKI
BIEŻĄCE
Wskaźnik
wzrostu %
WYDATKI
MAJĄTKOWE
Wskaźnik
wzrostu %
Wskaźnik
inflacji
wykonany
PKB
wykonany

101 181 851

2016

2017

2018

2019

105 604 013

121 392 348

104,37

114,95

76 626 629

90 453 524

87,47

118,04

119,96

122,20

107,71

28 977 384

30 938 824

23 869 543

17 505 386

19 937 254

213,41

106,77

77,15

73,34

113,89

-0,9%

-0,6%

2,0%

1,6%

2,3%

3,4%

3,6%

3,0%

4,6%

5,1%

4,0%

- 2,8%

87 603 732

13 578 119

132 378 928 150 103 358

2020

109,05

162 764 147

113,39

108,43

108 509 384 132 597 972

142 826 892

Wydatki ogółem na przestrzeni analizowanego okresu wzrastały średniorocznie o 10,03%.
Najwyższy kwotowo i procentowo wzrost dotyczy lat 2017 i 2019 (odpowiednio 14,95%
i 13,39%).

Średnioroczny wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na przestrzeni lat 2015-2020 wynosi
11,08%. Na niską wysokość tego wskaźnika w całym analizowanym okresie ma wpływ
poziom wydatków bieżących w 2016 roku, który był o 12,53% niższy, niż w roku 2015 oraz
poziom wydatków w 2020 r., który był jedynie o 7,71% wyższy, niż w roku 2019.

Wydatki majątkowe na koniec 2020 r. zamykają się kwotą 19 937 254 zł i są wyższe
o 13,89% niż wydatki majątkowe w roku poprzednim. Poziom realizacji wydatków
majątkowych w 2020 r. jest porównywalny z rokiem 2015, tj. okresem sprzed rozpoczęcia
budowy kompleksu sportowo-kulturalno-oświatowego w Zielonkach-Parceli. W 2015 roku
wydatki majątkowe stanowiły 13,42% wydatków ogółem, a w 2020 r. – 12,25%.
Ponadto, należy podkreślić, że w budżecie 2020 r. kwota środków na realizację zadań
związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców jest faktycznie niższa. Co
oznacza, że procentowy udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków
(pomniejszonej o wydatki na realizację zadań zleconych) jest wyższa, niż w 2015 r.

57

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
Dynamikę wydatków budżetowych (ogółem) w latach 2015-2020 przedstawiono na
poniższym wykresie.

Wykres:
2020

Dynamika

wydatków

Gminy

Stare

Babice

na

przestrzeni

lat

2015-

180 000 000,00
160 000 000,00
140 000 000,00
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00

2015

2016

WYDATKI OGÓŁEM

2017
WYDATKI BIEŻĄCE

2018

2019

2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zarówno z danych tabelarycznych jak i z powyższego wykresu wynika stały i dynamiczny
wzrost wydatków ogółem. Biorąc pod uwagę stałe zwiększanie liczby ludności, a tym samym
zwiększone potrzeby mieszkańców, które wymagają zaspokojenia, wydaje się to pozytywne.
Jednak znaczna część wydatków budżetu gminy to wydatki, o których przeznaczeniu nie
decyduje gmina (np. Program Rodzina 500 Plus) i które nie mogą być przeznaczone na
realizację zadań własnych gminy.
Znaczący wzrost wydatków w roku 2017 w stosunku do roku 2016 był związany m.in.
z realizacją zadań w Dziale 855 – Rodzina, obejmującego realizację rządowego “Programu
500 Plus” (wydatki w tym Dziale wyniosły około 16 000 000,00 zł). Natomiast wzrost ogólnej
kwoty wydatków w 2018 r. w stosunku do roku 2017 wiązał się także z realizacją rządowego
“Programu 300 Plus” (wydatki w tym Dziale wyniosły około 16 700 000,00 zł).
Dlatego m.in. analiza struktury ogólnej kwoty wydatków wyraźnie wykazuje (począwszy od
roku 2016) stały i dynamiczny wzrost wydatków bieżących. Średniorocznie od 2016 do 2019
roku wynosił on aż 19%, a w okresie 2016-2020 wzrost wynosił 11,08%.
Natomiast analiza struktury wydatków na realizację zadań własnych gminy (po odliczeniu
wydatków na realizację zadań zleconych) wykazuje, że średniorocznie tego rodzaju wydatki
wzrastały o ok. 6%. Przy czym niski poziom tego wskaźnika wynika z bardzo niskiego poziomu
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z roku 2016 (wówczas zanotowano znaczny spadek wydatków bieżących – ze względu na
budowę kompleksu w Zielonkach-Parceli). W latach 2017-2019 średniorocznie wydatki
bieżące wzrastały o 10,57%. Natomiast w 2020 roku wskaźnik wzrostu w stosunku do roku
poprzedniego wyniósł jedynie 3,97%.
Oznacza to, że spadek wzrostu wydatków bieżących zanotowany w 2020 r. jest efektem
ograniczania wydatków bieżących na realizację zadań własnych gminy, bowiem kwota
wydatków na zadania zlecone znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego.
Przedstawiono to w tabeli poniżej.
Tabela: Dynamika wydatków ogółem i wydatków z podziałem na zadania zlecone i własne w
latach 2015-2020.
Lata

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015
WYDATKI OGÓŁEM

2016

2017

2018

105 604 013

121 392 348

132 378 928

150 103 358

162 764 147

104,37

114,95

109,05

113,39

108,43

2 920 748

12 722 545

16 192 987

17 135 107

24 586 238

32 264 094

98 261 103

92 881 460

105 199 361

115 243 821

125 517 120

130 500 053

-------

94,53

113,26

109,55

108,91

103,97

101 181 851

Wskaźnik wzrostu
WYDATKI NA ZADANIA
ZLECONE
WYTATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY
Wskaźnik wzrostu%

2019

2020

Wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie wydatków budżetu w tym samym okresie wykazują
tendencję malejącą, co odzwierciedla analiza udziału wydatków bieżących i majątkowych w
ogólnej kwocie wydatków gminy, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wydatków
budżetowych na przestrzeni lat 2015- 2020
Lata

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015
WYDATKI OGÓŁEM
Udział
w wydatkach
ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE
Udział
w wydatkach
ogółem
WYDATKI
MAJĄTKOWE
Udział
w wydatkach
ogółem

101 181 8518

2016

2017

2018

2019

105 604 013

121 392 348

132 378 928

150 103 358

100%

100%

100%

100%

90 453 524 108 509 3847

132 597 972

142 826 892

88,34%

87,49%

100%

100%

87 603 732

76 626 629

86,58%

74,51%

81,97%

13 578 119

72,56%
28 977
384,39

30 938 824

23 869 543

13,42%

27,44%

25,50%

18,03%
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2020
162 764 147

17 505 386 19 937 254,70

11,66%

12,25%
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W 2020 roku udział zrealizowanych wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków
stanowił 87,49% i był na poziomie zbliżonym do wydatków w 2015 r.
Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 12,25%.
W latach 2016-2017 wysoki wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych spowodowany
był realizacją budowy kompleksu oświatowo-kulturalno-sportowego w Zielonkach Parceli.
Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych w roku 2015 gmina Stare Babice na inwestycje
przeznaczyła 13,42% wydatków ogółem. Po dwuletnim okresie wzrostu udziału wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2018 nastąpił spadek do poziomu 18,03%.
W analizowanym okresie w latach 2016-2018 zdecydowana większość wydatków
majątkowych związana była z budową wielofunkcyjnego obiektu w Zielonkach-Parceli
(kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy), co przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Udział wydatków na budowę obiektu w Zielonkach Parceli w ogólnej kwocie wydatków
majątkowych na przestrzeni lat 2015-2019
Lata

WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI
MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe
na obiekt w
Zielonkach-Parceli
Udział wydatków na
obiekt w ZielonkachParceli w wydatkach
majątkowych ogółem

2015
2016
2017
2018
13 578
119,52 28 977 384,39 30 938 824,91 23 869 543,05

17 505 386,25

19 937 254,70

2 251 109,81 17 378 380,35 25 310 774,65 14 930 396,51

110 052,80

0,00

0,62%

0,00

16,58%

59,97%

81,81%

2019

62,55%

2020

Wykres: Struktura i dynamika wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2020
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Budowa wielofunkcyjnego obiektu w Zielonkach-Parceli, który był w gminie bardzo
potrzebny (wcześniej gmina nie posiadała Domu Kultury, a biblioteka mieściła się w
wynajmowanym lokalu, stale także zwiększa się ilość dzieci w wieku szkolnym) obciążyła
budżet gminy na wiele lat.
WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
Z analizy danych statystycznych wynika, że w analizowanym okresie wydatki ogółem na
1 zameldowanego mieszkańca wzrosły z kwoty 5 994 zł w 2015 r. do kwoty 8 773 zł w roku
2020, tj. o 46,36%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI OGÓŁEM
Liczba mieszkańców
(zameldowanych)
Wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem
na 1 mieszkańca
(zameldowanego)
Wskaźnik wzrostu
Liczba statystycznych
mieszkańców
Wydatki ogółem na 1
statystycznego
mieszkańca

2015

2016

2017

2018

101 181 851

105 604 013

121 392 348

132 378 928

16 879

17 095

17 426

17 661

18 343

18 636

101,28

101,94

101,35

103,86

101,60

6 1778

6 966

7 495

8 183

8 773

103,05

113,25

107,60

109,17

107,21

18 041

18 301

18 627

18 875

19 279

Brak danych

5 608

5 770

6 517

7 013

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

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

5 994

2019

2020

150 103 358 162 764 147

Biorąc jednak pod uwagę, że znaczna część budżetu gminy to wydatki na realizację zadań
zleconych i nie może być przeznaczona na zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
faktyczna kwota wydatków na 1 zameldowanego mieszkańca jest niższa o 1.771 zł.
Przedstawiono to w tabeli zamieszczonej poniżej.
Tabela: Wydatki na realizację zadań własnych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Lata

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015
WYDATKI OGÓŁEM

2016

2017

2018

105 604 013

121 392 348

132 378 928

150 103 358

162 764 147

104,37

114,95

109,05

113,39

108,43

2 920 748

12 722 545

16 192 987

17 135 107

24 586 238

32 264 094

98 261 103

92 881 460

105 199 361

115 243 821

125 517 120

130 500 053

16 879

17 095

17 426

17 661

18 343

18 636

5 821

5 433

6 037

6 525

6 842

7 002

------

93,33

111,12

108,08

104,86

102,34

101 181 851

Wskaźnik wzrostu
WYDATKI NA ZADANIA
ZLECONE
WYTATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY
Liczba mieszkańców
(zameldowanych)
Wydatki
na 1 mieszkańca
(zameldowanego)
Wskaźnik wzrostu %
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Z danych zawartych w tabeli wynika, że faktyczna kwota wydatków budżetu gminy na
1 zameldowanego mieszkańca w 2020 roku wynosiła 7 002 zł i była tylko o 160 zł wyższa, niż
w roku poprzednim, tj. o 2,34%.
Kwota wydatków na realizację zadań własnych w przeliczeniu na 1 zameldowanego
mieszkańca, począwszy od 2017 r. wykazuje stałą tendencję spadkową. To negatywne
zjawisko, mogące skutkować zahamowaniem rozwoju gminy.
STRUKTURA POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU
Strukturę wydatków budżetu przedstawia poniższa tabela:

Dział

Kwota wydatków w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna
Ogółem

2019
28 075,14

2020
144 794,39

925 006,30

519 033,19

20 329 151,28

6 598 969,78

6 019 570,31

1 430 532,87

215 088,57
13 334 645,76
101 565,79

271 277,47
12 263 687,57
83 187,22

1 500,00
1 801 200,76

0,00
1 828 166,89

909 215,03
3 645 118,00
46 551 632,50
484 139,34
1 383 281,78
1 943 507,79
24 258 698,37
19 558 502,45
5 231 843,14
3 381 615,945
150 103 358,25

890 346,09
4 589 928,00
48 850 162,97
511 052,75
1 399 103,88
1 613 853,73
32 264 094,86
24 015 696,68
3 069 887,86
2 483 116,42
162 764 147,32

W strukturze budżetu gminy Stare Babice na 2020 rok największe pozycje wydatków zajmują
wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Dziale 855 – Rodzina , Dziale 600 – Transport
i łączność, Dziale 750 – Administracja publiczna, Dziale 900 – Gospodarka komunalna
62

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
i ochrona środowiska. Dokonano analizy wydatków w tych działach na przestrzeni lat 20152020. Przedstawia to poniższa tabela.
Tabela: Analiza najwyższych pozycji wydatków budżetu gminy Stare Babice w latach 2015-2020
(w pełnych złotych).
Lata

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015

2016

2017

2018

2019

2020

WYDATKI OGÓŁEM

101 181 851

105 604 013

121 392 348

132 378 928

150 103 358

162 764 147

Udział w wydatkach
Oświata i
wychowanie

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25 909 798

27 976 621

32 085 268

37 694 232

46 551 632

48 850 162

Udział w wydatkach

25,60

26,49

26,43

28,47

31,01
20 329 151

30,01

Transport i łączność

5 671 090

5 806 229

5 719 149

6 220 053

Udział w wydatkach
Administracja
publiczna

5,60

5,50

4,71

4,70

13,54

4,05

8 129 434

8 828 065

9 897 973

11 310 625

13 334 645

12 263 687

Udział w wydatkach

8,03

8,36

8,15

8,54

8,88

7,53

Rodzina

-----------

----------

15 880 214,57

16 731 265

24 258 698

32 264 094

Udział w wydatkach
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

-----------

----------

13,08

12,64

16,16

19,82

33 133 886

10 098 901

12 441 742

13 023 948

19 558 502

24 015 696

Udział w wydatkach

32,75

9,56

10,25

9,84

13,03

14,75

6 598 969

Największą pozycją wydatków budżetu stanowiły wydatki w Dziale – Oświata i wychowanie.
Wydatki w tym Dziale wykazują stałą tendencję wzrostową. W roku 2015 udział tych
wydatków w wydatkach ogółem wynosił 25,60%, w 2016 – 26,49%, w 2017 roku – 26,43%,
w 2018 roku – 28,47%. W 2019 r. wydatki na oświatę i wychowanie wzrosły o ok. 9 mln
złotych i stanowiły już 31,01% całego budżetu. W roku 2020 wydatki na oświatę wzrosły o
około 2,3 mln w stosunku do roku poprzedniego, a procentowe zmniejszenie ich udziału w
wydatkach ogółem wynika ze zwiększenia wydatków w Dziale 855 – Rodzina, na realizację
zadań zleconych gminom przez administrację rządową.
Duży wzrost wydatków budżetu nastąpił także w Dziale 855 – Rodzina. W 2019 r. wzrost ten
wynosił ponad 7,5 mln, a w 2020 r. – ponad 8 mln zł. Wydatki w tym Dziale obejmują
realizację zadań zleconych przez administrację rządową.
Wydatki w Dziale 600 -Transport i Łączność w 2020 r. są niższe, niż w latach poprzednich.
Widoczny w tabeli znaczny wzrost wydatków w 2019 r. (z około 5% średniorocznie do
13,54% w roku 2019) spowodowany był realizacją zadań inwestycyjnych drogowych.
Szczegółową analizę przeznaczenia wydatków
w pozostałych rozdziałach Raportu o stanie gminy.
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2.2. ROSZCZENIA WOBEC GMINY STARE BABICE
W Bilansie Otwarcia Kadencji 2018-2023 Gminy Stare Babice podkreślano, iż roszczenia
innych podmiotów wobec gminy, w szczególności dochodzone na drodze sądowej, stwarzają
ryzyko obciążenia budżetu Gminy Stare Babice w kolejnych latach.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w toku było 10 postępowań sądowych, w których kwota
roszczeń dochodzonych wobec Gminy Stare Babice na drodze sądowej wynosiła ogółem
3 731 092,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt
dwa i 72/100 złotych).
W 2019 r. pięć postępowań sądowych się zakończyło, w tym: jedno orzeczenie zapadło na
korzyść gminy Stare Babice; w czterech przypadkach wynik był niekorzystny dla gminy
(w jednym przypadku strony zawarły ugodę sądową).
W 2019 roku z tytułu wykonania wyroków sądowych w 4 zakończonych postępowaniach,
gmina zapłaciła kwotę ogółem 1 387 811,58 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt
siedem tysięcy osiemset jedenaście i 58/100 złotych).
Postępowania zakończone w 2020 roku
1. Sygn. akt: IV C 1136/18 (obecnie sprawa się toczy pod Sygn. akt V ACa 610/19) - dnia
12 lipca 2018 r. w postępowaniu upominawczym sygn. akt IV Nc 232/18 Sąd Okręgowy w
Warszawie Wydział IV Cywilny wydał nakaz zapłaty przez Gminę Stare Babice na rzecz
powoda, Pana B.P. kwotę 82 828,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
liczone od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4 652,50 zł tytułem zwrotu
kosztów postępowania. Gmina złożyła sprzeciw od niniejszego nakazu, który nie został
uwzględniony. Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd zasądził od Gminy Stare Babice
na rzecz powoda kwotę 82 829,00 zł., wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
liczone od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 701,00 zł., tytułem
zwrotu kosztów procesu.
Gmina wniosła apelację od powyższego wyroku. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił
apelację Gminy. Gmina zapłaciła należności powoda.

2. Sprawa z powództwa M. J. przeciwko Straży Gminnej o przywrócenie do pracy,
ewentualnie zasądzenie odszkodowania w kwocie 9 000,00 zł., za niezgodne z prawem
rozwiązanie umowy o pracę, toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy
Żoliborza, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VIIP 140/18.
W dniu 8 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza oddalił powództwo M. J.
wobec gminy Stare Babice. Wyrok jest prawomocny.
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Postępowania sądowe, dotyczące roszczeń wobec gminy Stare Babice na dzień
31 grudnia 2020 r.
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. toczyło się 8 postępowań sądowych dotyczących
roszczeń wobec gminy. Ogólna wartość przedmiotu sporu (obejmująca wartość pozwu
i kosztów dotychczas zasądzonych, bez odsetek) stanowi kwotę 2 623 240,26 zł. (słownie:
dwa miliony sześćset dwadziescia trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 26/100).
1. Sprawa z powództwa E. J. S. przeciwko Gminie, o wydanie części nieruchomości, toczy
się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt IV C 972/17. Przedmiotem żądania
pozwu jest również ustalenie nieważności ugody granicznej z 1997 r. Pozew został
wniesiony w 2017 r. Wartość przedmiotu sporu 75 735,00 zł. Powódka twierdzi, że część
nieruchomości będącej przedmiotem żądania pozwu stanowi jej własność. Żądanie
ustalenia nieważności ugody ma w istocie służyć wykazaniu prawa własności powódki.
Gmina podnosi głównie, że prawo to przysługuje gminie Stare Babice. Własność
przedmiotowej nieruchomości została nabyta przez gminę w dniu 1 stycznia 1999 r., na
podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z zm.), co zostało
stwierdzone ostateczną decyzją administracyjną, wydaną w dniu 12 stycznia 2013 r. przez
wojewodę Mazowieckiego. Prawdopodobieństwo przegrania sprawy radca prawny
ocenia jako znikome. Przewidywanie terminu zakończenia jest w tym przypadku trudne.
Można ostrożnie zakładać, że istnieje szansa na zakończenie procesu w roku 2020.
Termin kolejnej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Sprawa rozpoznawana jest
przed Sądem pierwszej instancji.
2. Sprawa z powództwa firmy Fit Park Sp. z o. o. Sp. k. o zapłatę 28 835,14 zł., toczy się
przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, XV Wydział Gospodarczy, Sygn. akt XV GC
1694/17. Powód był wykonawcą zamówienia publicznego – robót budowlanych - na
rzecz Gminy, które wykonał z opóźnieniem. W związku z tym Gmina naliczyła kary
umowne za opóźnienie i potrąciła je z wynagrodzenia powoda. Sprawa została wszczęta
w 2017 r. Przewidywany termin zakończenia sprawy - 2020 rok (jeżeli dojdzie do
rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji). W ocenie radcy prawnego istnieje duże
ryzyko przegrania tego procesu, ponieważ wysokość kar umownych istotnie była
wygórowana w stosunku do kwoty wynagrodzenia powoda i skali opóźnienia. Zapadł
wyrok zasądzający zgodny z żądaniem Powoda. Pełnomocnik Gminy wystąpił do Sądu o
sporządzenie uzasadnienia wyroku. Odstąpiono do wnoszenia apelacji, wykonano wyrok.
Wypłacono: 45 329,39 zł.
3. 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 Okręgowym w Warszawie, została wszczęta w styczniu
2018 r. W pierwszej instancji sprawa zakończyła się niekorzystnie dla gminy, została
wniesiona apelacja. Sąd II instancji (sygn. akt Aga 2173/18) uchylił wyrok i przekazał
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sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata
kwoty 463 486,34 zł. Przewidywany termin zakończenia – grudzień 2021 r.
Prawdopodobieństwo zasądzenia od Gminy dochodzonego roszczenia radca prawny
ocenia na 50%.
4. 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 Warszawie, 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 2021 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia
od Gminy dochodzonego roszczenia radca prawny ocenia na 50%.
5. W 2019 r. wznowiona została sprawa przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie (Sygn. akt I
C 1267/19, dawnej sygn. akt I C 364/16), z powództwa K.M. i E. W. przeciwko Gminie
Stare Babice, R.K, D.K., M.P. Przedmiotem pozwu jest ustalenie wysokości
odszkodowania z tytułu wysokości czynszu z najmu nieruchomości położonej
w miejscowości Z. – P. Wartość przedmiotu sporu wynosi 9 491,00 zł. Powództwo zostało
uwzględnione, Gmina i Pozwana M P mają solidarnie zapłacić dochodzoną kwotę.
Pełnomocnik Gminy wystąpił do Sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku.
6. 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 zagospodarowaniu przestrzennym. Sprawa rozpoznawana 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 dopuścił dowód z opinii
biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. Złożony został wniosek o
reasumpcję postanowienia w tym zakresie, albowiem najpierw w sprawie powinien
wypowiedzieć się biegły urbanista i dopiero ewentualnie potem biegły rzeczoznawca
majątkowy.
7. 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 wydał nakaz zapłaty
przez Gminę Stare Babice na rzecz powoda, Pana B.P. kwoty 156 417,06 zł. wraz
z ustawowymi 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. Postanowieniem 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 ugoda mocą której Gmina Stare Babice zobowiązuje się do
spłaty należności w wysokości 102 000,00 zł. będąca zapłatą kwoty głównej żądania
pozwu, wraz z ustalonymi przez strony odsetkami. Ww. kwota będzie płatna w dwóch
ratach po 51 000,00 zł. każda. Płatna w miesiącu następnym po uprawomocnieniu się
66

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
postanowienia o umorzeniu postępowania, wraz z ustawowymi odsetkami w wypadku
opóźnienia w płatności raty.
8. W dniu 05.10.2020 r. do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęło wezwanie do zapłaty
kwoty 1 407 273,53 zł. Autorem wezwania jest Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
będący następcą prawnym spółki MAWILUX S.A. Roszczenie dotyczy inwestycji budowy
kompleksu budynków w miejscowości Zielonki-Parcele. Z uwagi na możliwość
skierowania roszczenia na drogę postępowania sądowego uzyskano z GPK „EKO-BABICE”
informacje i dokumenty umożliwiające obronę interesów Gminy na wypadek
ewentualnej sprawy sądowej.
9. Ponadto w opinii radcy prawnego, nadal istnieje ryzyko związane ze sprawą roszczenia
„Zambet” S.A., będącej wykonawcą gminnego przedszkola. Spółka w czerwcu 2011 roku
wystąpiła z powództwem o zapłatę kwoty 1 293 750,58 zł oraz odsetek umownych
wynoszących 6 784,69 zł dziennie począwszy od 14 października 2010 r. do dnia zapłaty z
tytułu końcowej faktury rozliczenia tej inwestycji. Gmina dokonała potrącenia z tytułu kar
umownych za opóźnienie w realizacji tej inwestycji. Z przyczyn proceduralnych
postępowanie to zostało zawieszone, a następnie wskutek braku inicjatywy strony
powodowej Sąd umorzył je w lipcu 2015 r. Po upływie blisko dwóch lat syndyk masy
upadłościowej „Zambet” S.A. podjął działania o uchylenie tego postanowienia. W lipcu
2018 r. Sąd Apelacyjny zobowiązał Sąd Okręgowy do przeprowadzenia czynności
procesowych. We wrześniu 2018 r. postanowieniem Sądu Okręgowego wnioski syndyka
zostały oddalone. Obecnie postępowanie sądowe nadal się toczy, ale nie w znaczeniu
merytoryczno-rozpoznawczym, ale wyłącznie proceduralnym. Jednak, co do zasady,
umorzenie postępowania nie powoduje automatycznego wygaśnięcia roszczenia, które
może być ponownie dochodzone w nowym procesie sądowym, o ile wskutek upływu
czasu nie nastąpiło przedawnienie takiego roszczenia.
10. W 2020 r. zapadł niekorzystny dla Gminy Stare Babice wyrok w sprawie rozpoczętej
w 1996 r., co skutkuje obciążeniem dla budżetu gminy w wysokości ok. 200 000 zł.

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 Gminy Stare Babce
przeciwko Aqamex sp. z o.o. z powodu rzekomych wad oczyszczalni ścieków oddanej do
użytku w 1995 r. Aktualnie, oczyszczalnia ta już nie funkcjonuje, gdyż została zastąpiona
nową obecnie działającą. Powództwo w tej sprawie wniosła Gmina Stare Babcie dnia
27 września 1996 r. Wyrok w I instancji wydano 3 lipca 2020 r. (wyrok Sądu Okręgowego
w Warszawie 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 odszkodowania za wady wykonanej oczyszczalni. Polegać miały one
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na tym, że oczyszczalnia nie była na tyle wydajna, by oczyszczać dowożone ścieki do
parametrów zakładanych.
Sprawa trwała 24 lata w jednej instancji i należy chyba do jednej z najdłuższych
w historii naszej Gminy. Główne czynności dowodowe realizowane były w poprzednich
kadencjach. Obejmowały one liczne opinie biegłych sądowych, które pochłonęły bardzo
wysokie koszty procesu.
Ostatecznie sąd uznał, że powództwo jest niezasadne i brak jest dowodów na
nienależyte 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 projektowania 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 najbardziej
dotkliwy skutek tego wyroku, ponieważ wysokość kosztów procesu, czyli wydatków na
biegłych wynosi łącznie ponad 160 000 zł. Po uprawomocnieniu się wyroku 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 oddalona wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

2.3.

ROSZCZENIA WOBEC GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
BABICE

EKO-

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 1 645 981 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści pięć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych).

1. Sygn. akt: XXVI GC 631/18, sprawa z powództwa INSTALBUD Sp. z o.o., toczy się przed
Sądem Okręgowym w Warszawie, została wszczęta w 2018 r. Sprawa 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%.
2. Sygn. akt: VII GC 85/19, sprawa z powództwa K. K. prowadzącej działalność gospodarczą
pod firmą: Zakład Usług Budowlano-Montażowych, toczy się przed Sądem Okręgowym
w Kielcach, została wszczęta w 2019 r. Sprawa w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata
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kwoty 110 859,00 zł. Przewidywany termin zakończenia – 2022 r. Prawdopodobieństwo
zasądzenia od Spółki „EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia 50%.
3. Sygn. akt: XXVI GC 906/19, sprawa z powództwa TERLAN Sp. z o.o., toczy się przed Sądem
Okręgowym w Warszawie, została wszczęta w 2019 r. Sprawa 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%.
4. Sygn. akt: XX GC 1247/20, sprawa z powództwa ETP S.A., toczy się przed Sądem
Okręgowym w Warszawie, została wszczęta w 2020 r. Sprawa w toku. Przedmiotem
sprawy jest zapłata kwoty 145 697,00 zł. Przewidywany termin zakończenia – 2022 r.
Prawdopodobieństwo zasądzenia od Spółki „EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia
50%.
5. Sygn. akt: XVI GNc 6609/20, sprawa z powództwa K. J. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą (…) toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, została wszczęta w 2020 r. Sprawa w toku. Przedmiotem sprawy jest
zapłata kwoty 15 763,00 zł. Przewidywany termin zakończenia – 2022 r.
Prawdopodobieństwo zasądzenia od Spółki „EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia
50%.
6. 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. Warszawy w
Warszawie, została wszczęta w 2020 r. Sprawa 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%.
7. Sygn. akt: XV GNc 1267/21, sprawa z powództwa Blanca Plus Sp. z o.o., toczy się przed
Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, została wszczęta w 2021 r. Sprawa
w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 24 715,00 zł. Przewidywany termin
zakończenia – 2022 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia od Spółki „EKO-BABICE”
dochodzonego roszczenia 50%.
8. Sygn. akt: XXVI GC 114/21, sprawa z powództwa J. D. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: J., toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, została
wszczęta w 2021 r. Sprawa w toku. Przedmiotem sprawy jest zapłata kwoty 1 055 684,00
zł. Przewidywany termin zakończenia – 2022/2023 r. Prawdopodobieństwo zasądzenia
od Spółki „EKO-BABICE” dochodzonego roszczenia 50%.
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III. ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Jedną z docelowych misji rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025 w Strategii Rozwoju
Gminy jest:
GMINA AKTYWNIE KORZYSTAJĄCA Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH. GMINA BIORĄCA
AKTYWNY UDZIAŁ W ROZWOJU LGD "MIĘDZY WISŁĄ I KAMPINOSEM".
Działania prowadzone w 2020 r. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych są realizacją
celu operacyjnego Nr 4.7 Gmina aktywnie korzystająca ze środków Unii Europejskiej, a także
celu operacyjnego Nr 5.2. Integracja społeczna, gospodarcza i przestrzenna obszaru gminy w
układzie aglomeracyjnym i w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) oraz
celu operacyjnego Nr 5.3. Tworzenie i wzmacnianie instytucjonalnych powiązań dotyczących
rozwiązywania ponadlokalnych i lokalnych problemów funkcjonowania na obszarze
metropolitalnym. Są też realizacją:
 Programu Rozwoju Infrastruktury Społecznej, w tym m.in. w zakresie stworzenia
jednolitego systemu informacji turystycznej gminy łatwo dostępnego dla mieszkańców
aglomeracji, turystów krajowych i zagranicznych; realizacji projektów „miękkich” dla
dzieci i młodzieży, w tym współfinansowanych z UE oraz odnowy obiektów i szlaków
dziedzictwa kulturowego, wzbogacających atrakcyjność gminy,
 a także Programu Rozwoju i Modernizacji systemu dróg oraz systemu komunikacyjnego
gminy, w zakresie m.in.: ograniczania uciążliwości wynikających z nadmiernego ruchu
drogowego oraz lokalnych komunalno-bytowych zanieczyszczeń powietrza oraz budowy
parkingów P&R, w tym parkingu P&R wraz z parkingiem dla rowerów w Starych Babicach
w ramach ZIT WOF.
Gmina Stare Babice od wielu lat skutecznie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na
realizację zadań własnych. W 2020 r. Gmina Stare Babice realizowała lub uczestniczyła
w realizacji ogółem 27 projektów, w tym:
 16 projektów realizowanych było z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej,
a 11 – z dofinansowaniem środków krajowych. Trzy projekty obejmowały wyłącznie
pomoc niefinansową:
 „Punkt poradnictwa Czyste Powietrze”, realizowany w ramach Programu Czyste
Powietrze, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 Projekt „Akademia Samorządowa: Dostępność Plus – mazowieckie i łódzkie”
realizowany przez Certes Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy,
gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
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 Projekt „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego
Warszawa – Zachód” (SUMP) realizowany w ramach pilotażu Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej, inicjatywy Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów
Transportowych.
 w przypadku dwóch projektów dotacja została przekazana do Lidera Projektu (Gmina
była Partnerem);
 realizacja 11 projektów została zakończona do dnia 31 grudnia 2020 r., a 16 projektów
jest nadal w realizacji;
 3 projekty zakończone w latach wcześniejszych w roku 2020 objęte są monitoringiem
trwałości.
Łączna wartość realizowanych w 2020 r. projektów według umów wynosiła ogółem
24 396 454,08 zł, a łączna wartość dofinansowania – 18 385 931,06 zł, w tym:
 wartość projektów dofinansowanych z funduszy unijnych wyniosła ogółem
20 799 163,74 zł, a wartość dofinansowania – ogółem 15 206 511,43 zł;
 wartość projektów dofinansowanych w ramach środków krajowych wyniosła ogółem
3 597 290,34 zł, a wartość dofinansowania – 3 179 419,63 zł.
W 2020 r. zostało podpisanych 17 umów na dofinansowanie projektów o łącznej wartości
5 188 258,05 zł, a wartość dofinansowania wyniosła ogółem 4 016 683,28 zł.
Główne źródła pozyskiwania środków na projekty realizowane w 2020 r. to:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, z którego
finansowane były projekty:
 „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”,
 „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój dróg rowerowych
na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”,
 „Portal internetowy promujący zasoby kultury na bazie turystyki rowerowej”
 „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
 „Szkoła Bliżej Nauki”, „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie
szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Kreatywna Szkoła – rozwój
kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”, „Nowoczesna edukacja w
Gminie Stare Babice”,
 Monitoring trwałości dla 3 projektów:
o „P&R - Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare
Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
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o “Wyposażenie budynku
w gminie Stare Babice”,

komunalnego

służącego

działalności

kulturalnej

o „Poprawa układu komunikacyjnego na ul. Kutrzeby”
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, z którego finansowany były projekty:
 „Podniesienie
kompetencji
mazowieckiego”,

cyfrowych

mieszkańców

województwa

 „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”,
 „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z którego dofinansowanie dostały
projekty:
 „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Stare Babice
i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”,
 „Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek ” w Starych Babicach”
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Funduszu Spójności 2014-2020, z którego
finansowany był projekt: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz
budowanie współpracy metropolitarnej”.
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego finansowany był projekt:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice etap III”
realizowany przez GPK „Eko-Babice” Sp. z o.o.
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
o „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”,
o „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa
mazowieckiego”
o „Akademia Samorządowa: Dostępność Plus – mazowieckie i łódzkie”
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego
dofinansowanie otrzymały programy dotyczące poprawy jakości powietrza (m.in.
usuwanie azbestu) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starych Babicach;
 Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym:
o Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw: dofinansowanie doświetlenia przejść
dla pieszych, doposażenia placu zabaw, zakupu sygnalizatorów prędkości,
kontenera magazynowego i wykonania progów zwalniających,
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o Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza: dofinansowanie aktualizacji
inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.
 Fundusze Rządowe, w tym:
 Fundusz Dróg Samorządowych – dofinansowanie na wykonanie drogi gminnej
oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego symbolem 3KDL,
 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – środki na refinansowanie kosztów
budowy ul. Pohulanka i ul. Lutosławskiego,
 „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Warszawa
– Zachód” (SUMP).

Dofinansowanie obejmowało projekty z różnych obszarów działania gminy, w tym m.in.:
kulturę, oświatę, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, edukację.
Dzięki realizacji projektów unijnych, nastąpiła znaczna dalsza poprawa infrastruktury wodno
- kanalizacyjnej, wzrosła jakość nauczania poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej
w 4 gminnych szkołach i dwóch przedszkolach samorządowych. Oferta edukacyjna szkół
i przedszkoli biorących udział w projektach uzupełniona została o nowe zajęcia, nowe
metody nauki, w tym oparte na eksperymencie. Nowoczesne wyposażenie pracowni pozwoli
dzieciom aktywnie brać udział w zajęciach bloku przyrodniczego- chemicznego, fizyki
i informatyki.
Nastąpiło wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wielu dziedzinach, w tym
dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi.
Polepszyła się baza i oferta kulturalna, rekreacyjna i turystyczna. Wzrosła dostępność do
kultury i rekreacji. Poprawiły się warunki prowadzenia i nowe formy dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
Zdecydowanie wzrósł poziom cyfryzacji w administracji, w zakresie obsługi mieszkańców,
komunikacji społecznej, edukacji, interwencji i interakcji społecznej.
Mieszkańcy, w tym seniorzy korzystali ze szkoleń komputerowych, pozwalających im
samodzielnie, zaspokajać potrzeby z różnych dziedzin życia.
W 2020 r. realizowane były w gminie inwestycje z zakresu ograniczenia niskiej emisji,
produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, przygotowania warunków do wzrostu
udziału transportu rowerowego, ograniczenia ruchu samochodami osobowymi, stworzenia
miejsc przesiadkowych i P&R.
W trakcie okresu epidemicznego, gminne placówki oświatowe zorganizowały edukację
zdalną. W 2020 r. z czterech projektów edukacyjnych z dofinansowaniem Unii Europejskiej
przekazano do szkół łącznie 60 laptopów. Ponadto zakupione zostało drobne wyposażenie
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komputerowe, routery i dostęp do Internetu w trakcie trwania projektów Zdalna Szkoła
i Zdalna Szkoła plus. Ogółem laptopy przekazane szkołom w 2020 r. – 60 szt.
To twarde rezultaty, uzyskane wprost w realizacji projektów. Dodatkowym, pośrednim
efektem uczestnictwa mieszkańców i podmiotów z terenu gminy w projektach oraz
korzystania z bazy powstałej w ich wyniku, jest wzrost aktywności społecznej, integracji,
sprawczości społecznej, świadomości dostępnych instrumentów udziału mieszkańców
w rozwoju gminy i regionu.

3.1. PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 ROKU
Szczegółowe dane dotyczące projektów realizowanych w 2020 roku przedstawia poniższa
tabela.
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Program

EFS 2014-2020
(ZIT)
EFS 2014-2020
EFS 2014-2020
EFS 2014-2020
(ZIT)
RPO WM / EFS
2014-2020
PROW 20142020
PROW 20142020
PROW 20142020
RPO 2007-2013
RPO 2014-2020
- ZIT
RPO 2014-2020
- ZIT
RPO 2014-2020
- ZIT

Liczba
projektów

PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 ROKU WEDŁUG PROGRAMÓW

1
1
1
1

Stan realizacji:
Z - zakończony w
2020 r.
R -realizowany
Z
R
R
R

Tytuł projektu

Szkoła Bliżej Nauki (RPO WM 10.1.2) projekt partnerski z Centrum
Nauki Kopernik
Edukacja przedszkolna - Wyrównanie szans dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (RPO WM 10.1.4)
Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice (RPO WM 10.1.1)
Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w
Gminie Stare Babice

4

1

R

1

R

Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy
Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń
kulturalnych
Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój Rynek" w
Borzęcinie Dużym

2
1
1
1

monitoring
trwałości
R
monitoring
trwałości
R

1

Poprawa układu komunikacyjnego na ul. Kutrzeby
Virtual WOF - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
P&R - Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów
Mazowiecki i Stare Babice na terenie WOF
„Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój
sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno
i Stare Babice” ( dofinansowanie 90%)
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Wartość projektu
Gmina Stare Babice

Wartość
dofinansowania
Gmina Stare
Babice

62 360,95 zł

58 960,95 zł

408 777,36 zł

326 174,36 zł

405 750,00 zł

384 490,00 zł

437 715,51 zł

371 865,51 zł

1 314 603,82 zł

1 141 490,82 zł

109 970,00 zł

31 815,00 zł

1 999 830,14

1 000 000,00 zł

2 109 800,14 zł

1 031 815,00 zł

5 086 532,89 zł

3 818 044,71 zł

184 384,86 zł

136 512,77 zł

1 073 790,00 zł

742 293,02 zł

5 467 300,00 zł

4 865 897,00 zł

Umowa
2020

Umowa
2020
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RPO WM
RPO WM

RPO WM - ZIT
RPO WM 20014
- 2020
Pomoc
Techniczna ZIT
2014-2020
Fundusz
Spójności
2014-2020
PO Polska
Cyfrowa 20142020
PO Polska
Cyfrowa 20142020
PO Polska
Cyfrowa 20142020
PO Polska
Cyfrowa 20142020
POWER 2.18
Wysokiej jakości
usługi
administracyjne
POWER 2.19
Usprawnienie
procesów

1
1

monitoring
trwałości
R
R

Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności
kulturalnej w gminie Stare Babice
E-usługi między Wisłą a Kampinosem (e-usługi z Leoncinem)
„Portal internetowy promujący zasoby kultury na bazie turystyki
rowerowej" (dotacja dla Lidera)

R

RAZEM
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie
współpracy metropolitarnej

1
7

4 146 038,65 zł

2 320 053,01 zł

1 157 205,00 zł

898 884,00 zł

dotacja w budżecie Lidera – Fundacja
Polish Heritage
17 115 251,40 zł

12 781 684,51 zł

18 000,00 zł

12 600,00 zł

Umowa
2020

1
R

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare
Babice etap III

59 976 787,15 zł

1
R

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego (grant FPGP)

86 520,00 zł

83 932,72 zł

R

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego

79 988,00 zł

79 988,00 zł

Umowa
2020

54 999,90 zł

54 999,90 zł

Umowa
2020

221 508,00 zł

218 921,00 zł

1

1
R
1

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

3

RAZEM
R

1
R
1

Projekt
realizuje GPK
28 671 733,46 zł
„Eko-Babice”
Sp. z o.o.

„Akademia Samorządowa: Dostępność Plus – mazowieckie i
łódzkie”
Grant "Wspólna Przestrzeń - partycypacyjne planowanie
przestrzenne w gminach"
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20 000,00 zł

20 000,00 zł

Umowa
2020
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inwestycyjnobudowlanych i
planowania
przestrzennego

POWER 2.18
Wysokiej jakości
usługi
administracyjne
POWER 20142020
Środki MIAS
2020
UM WM
Środki MIAS
2020
UM WM
Środki MIAS
2020
UM WM
Środki MIAS
2020
UM WM
Środki MIAS
2020
UM WM
Środki MIWOP
2020
UM WM
Razem Środki
budżetu WM

R
1
3

Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST
województwa mazowieckiego

Z

RAZEM
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Szkolną

Z

Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska w miejscowości
Mariew

dotacja w budżecie Lidera – Agencja
Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z
Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.
20 000,00 zł

20 000,00 zł

17 235,34 zł

8 617,67 zł

Umowa
2020

30 233,40 zł

10 000,00 zł

Umowa
2020

17 250,00 zł

8 625,00 zł

Umowa
2020

45 000,00 zł

10 000,00 zł

Umowa
2020

25 830,00 zł

10 000,00 zł

Umowa
2020

196 062,00 zł

196 062,00 zł

Umowa
2020

331 610,74 zł

243 304,67 zł

1

1

Z

Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Koczarskiej poprzez
wykonanie progów zwalniających oraz towarzyszącego
oznakowania drogowego
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem
na terenie rekreacyjnym przy
ul. Sielskiej w Wojcieszynie
Zakup i montaż 2 ulicznych sygnalizatorów świetlnych wyświetlaczy prędkości

R

Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie
Gminy Stare Babice

Z
1
Z
1

1

1
6

RAZEM
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Fundusz Dróg
Samorządowyc
h 2020
Rządowy
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych (RFIL)
Pilotaż SUMP
Ministerstwo
Funduszy i
Polityki
Regionalnej
Razem Środki
budżetu
Państwa (+ w
dyspozycji
Wojewody)
WFOŚ 2020

1

Z

Budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP symbolem 3KDL
w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego

1

Z

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki wydatkowane na
refinansowanie kosztów budowy ul. Pohulanka i ul. Lutosławskiego

1

3
1

WFOŚ 2020
Program Czyste
Powietrze
WFOŚ 2020

R

Z

RAZEM
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Stare Babice
Punkt poradnictwa dla programu „Czyste Powietrze”

R

672 190,24 zł

2 228 704,00 zł

2 228 704,00 zł
Umowa
2020

pomoc niefinansowa

3 208 344,07 zł

2 900 894,24 zł

17 409,73 zł

5 220,72 zł

pomoc niefinansowa

1

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starych Babicach (przygotowanie wniosku Gmina,
dotacja bezpośrednio dla OSP)

3

RAZEM

39 925,80 zł

30 000,00 zł

57 335,53 zł

35 220,72 zł

20 799 163,74 zł
Razem UE

Umowa
2020

1
R

Razem
pozostałe
środki krajowe

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru
funkcjonalnego "Warszawa-Zachód"

979 640,07 zł

16

78

Umowa
2020

Wartość bez
projektu
realizowanego
15 206 511,43 zł
przez GPK
„Eko-Babice”
Sp. z o.o.
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Razem środki
krajowe
11
Razem UE +
27
Krajowe
stan na 31 XII 2020 wg wartości podpisanych umów / zatwierdzonych rozliczeń;
datą zakończenia projektu jest termin otrzymania zwrotu ostatniej płatności z dofinansowania
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3 597 290,34 zł

3 179 419,63 zł

24 396 454,08 zł

18 385 931,06 zł
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DOTACJE NA KULTURĘ
 Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Stare Babice i obszaru
LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych” (w ramach Lokalnej Grupy
Działania)”.
Celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej na obszarze Lokalnej Grupy
Działania Między Wisłą a Kampinosem, w tym w gminie Stare
Projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020. Wartość Projektu 109 970 zł.
Dofinansowanie: 31 815,00 zł. Projekt obejmuje 3 zadania w Domu Kultury:
- Przegląd orkiestr dętych i warsztaty dla orkiestry;
- Warsztaty i pokazy tańca integracyjnego z udziałem osób niepełnosprawnych i seniorów;
- Fotografia i film moja pasja – warsztaty kreatywne i konkurs na reportaż o kulturze.
Gmina wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji projektu, ze względu na brak możliwości
przeprowadzenia zajęć w okresie pandemii COVID-19.
 Gmina Stare Babice jest partnerem projektu „Portal internetowy promujący zasoby
kultury regionu na bazie turystyki rowerowej” realizowanego przez Fundację Polish
Heritage.
Udział w projekcie umożliwi mieszańcom korzystanie z nowych, bezpłatnych
e-usług z zakresu uczestnictwa w kulturze i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Partnerami w projekcie, obok Gminy Stare Babice są: Gmina Błonie, Gmina Izabelin, Gmina
Leszno, Gmina Łomianki oraz Gmina Ożarów Mazowiecki. Partnerzy Projektu nie są
zobowiązani do jakiejkolwiek partycypacji finansowej w projekcie. Lider Projektu otrzymał od
Partnerów wsparcie w zakresie wskazania i udostępnienia cennych, ciekawych miejsc,
zabytków, informacji o Gminie. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
II: Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie: 2.1 Eusługi, Poddziałanie: 2.1.2 E-usługi dla
Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz
instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość
projektu 2 016 120 PLN Okres realizacji: 01.2019 r. – 06.2021 r.
 W 2020 r., monitoringiem trwałości, objęty jest projekt dofinansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.: “Wyposażenie
budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w gminie Stare Babice”,
którego realizacja zakończyła się w 2019 r.
Celem projektu było zasadnicze zwiększenie potencjału kulturowego gminy Stare Babice oraz
aglomeracji warszawskiej poprzez wzmocnienie działania obiektu kultury o zasięgu
regionalnym oraz ponadregionalnym. W ramach projektu zamontowana została instalacja
fotowoltaiczna, meble sceniczne, urządzenia ułatwiające korzystanie z obiektu osobom
z niepełnosprawnościami, dodatkowe wyposażenie pracowni garncarskiej m.in. zlewy
i osadniki. Mimo ograniczenia działalności w okresie pandemii Dom Kultury osiągnął
zakładane wskaźniki.
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DOTACJE NA TRANSPORT I KOMUNIKACJĘ
 W 2020 r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Budowa drogi gminnej oznaczonej
w MPZP symbolem 3KDL w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego”.
Inwestycja dofinansowana została ze środków otrzymanych z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 672 190,24 zł.
Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, będącego w dyspozycji
Wojewody Mazowieckiego. Zostało przekazane na podstawie umowy o dofinansowanie
nr FDS/203/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. i wyniosło 68,61% kosztów realizacji
przedsięwzięcia. W ramach zadania wybudowana została droga oznaczona w MPZP wsi Blizne
Łaszczyńskiego symbolem 3KDL. Droga powstała równolegle do ul. Warszawskiej na gruntach
leżących pomiędzy drogą serwisową dla trasy S8 i planowaną drogą gminną oznaczoną
symbolem 1KDL. Poprzez skrzyżowanie połączyła się także z drogą wewnętrzną, przy której
zlokalizowane są hale magazynowe i na którą wjazd odbywa się z ul. Warszawskiej (droga
wojewódzka nr 580). Wybudowany odcinek drogi posiada jezdnię o szerokości 6 m wraz z
prawostronnym chodnikiem, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz odwodnieniem
skierowanym do rowu chłonno-odparowującego biegnącego lewostronnie wzdłuż całego
odcinka budowanej drogi. Z lewej strony drogi, pomiędzy jezdnią a rowem, wykonano
utwardzone kruszywem pobocze. Prace towarzyszące przedsięwzięciu polegały na
plantowaniu terenu i założeniu trawników przy drodze oraz wykonaniu oznakowania
pionowego i poziomego wybudowanej drogi.

 W 2020 r. Gmina Stare Babice otrzymała bezzwrotne wsparcie w wysokości 2 228 704 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) z przeznaczeniem na wsparcie zadań
inwestycyjnych.
RFIL to „Tarcza dla samorządów”, których budżety zostały uszczuplone w wyniku trudnej
sytuacji ekonomicznej spowodowanej epidemią COVID-19. Zasady rozdziału i przekazywania
środków określa Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia
na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota
przyznana Gminie została ustalona przez Radę Ministrów i wynika z relacji wydatków
majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Otrzymane środki wydatkowano na
refinansowanie części kosztów przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach oraz ul.
Lutosławskiego w Klaudynie.

 W 2020 r., monitoringiem trwałości, objęty został projekt dofinansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.: „Budowa
parkingów ”Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, którego realizacja zakończyła się w 2019 r.
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Zadanie realizowane było z gminą Ożarów Mazowiecki - gminy wystąpiły wspólnie
o dofinansowanie zadania. W ramach realizacji zadania w Starych Babicach wybudowano
parking na 54 miejsca parkingowe dla samochodów (w tym 3 dla niepełnosprawnych).
Parking ma także 48 zadaszonych miejsc dla rowerów i dwa miejsca naprawy rowerów. Jest
oświetlony, odwodniony i monitorowany. Razem z parkingiem wybudowano ciąg pieszorowerowy od ul. Sienkiewicza do Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej;

DOTACJE NA OGRANICZANIE ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI
 „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych
na terenie gmin Ożarów Mazowiecki Leszno i Stare Babice”. Celem projektu jest redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę ścieżek rowerowych,
które docelowo mają połączyć komunikacyjnie gminę Stare Babice z Warszawą, stworzyć
warunki do bezpiecznego poruszania się rowerem, jako alternatywną formą transportu
ograniczającą emisję CO2.
W 2020 r. rozpoczęta została budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Pohulanka, od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej. Kolejne postępowania dotyczyć będą
wyłonienia wykonawcy dwóch odcinków ścieżek: a/ odcinka drogi rowerowej wzdłuż ulicy
Szymanowskiego od ul. Lutosławskiego do posesji nr 15A oraz odcinka drogi rowerowej
przez las od ul. Decowskiego do ul. Sikorskiego. Realizacja tego projektu wpłynie nie tylko na
zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
środowiska, ale też na zmniejszenie hałasu. Zwiększy się także bezpieczeństwo pieszych i
rowerzystów. Liderem projektu jest Gmina Ożarów Mazowiecki, Partnerzy projektu: Gminy
Stare Babice i Leszno. Całkowita wartość projektu na terenie gminy Stare Babice 5 467 300,00
zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa dla Gminy Stare Babice
4 865 897,00 zł.
 „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare
Babice”
Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie
instalacji fotowoltaicznej o powierzchni ok. 49 m2 oraz mocy ok. 9,3 kW. Inwestycja zapewni
osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie ok.
7 Mg/rok.
Gmina Stare Babice przygotowała wniosek o dofinansowanie tego projektu.
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 „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stare
Babice”
13 lipca 2020 r. została podpisana umowa
o dofinansowanie ww. zadania w ramach
Mazowieckiego
pilotażowego
Programu
Wsparcia Ochrony Powietrza „Mazowsze 2020”
wdrażanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Program zakłada udzielenie
gminom wiejskim, miejskim i wiejsko-miejskim
z terenu województwa mazowieckiego,
pomocy finansowej przeznaczonej na realizacje działań pośrednich i bezpośrednich służących
poprawie jakości powietrza. W ramach Programu Gmina Stare Babice zaktualizowała stan
inwentaryzacji indywidulanych źródeł ciepła na terenie gminy. Dofinansowanie przyznane na
realizację tego zadania wyniosło 196 062 zł i stanowiło 100% kosztów zadania.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła
na terenie Gminy Stare Babice” oraz 5 umów na realizację zadań w ramach MIAS 2020.

 „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Warszawa
– Zachód” (SUMP) - w 2020 r. Gmina Stare Babice objęta została pilotażem realizowanym
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, inicjatywę Jaspers oraz Centrum
Unijnych Projektów Transportowych, którego celem jest m.in. wspieranie samorządów
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w tworzeniu i wdrażaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszarów
funkcjonalnych (tzw. SUMP). Dokument ten w nowej perspektywie unijnej 2021-2027,
będzie głównym dokumentem strategicznym w zakresie planowania i rozwoju
zrównoważonej mobilności, kształtowania mobilności miejskiej obejmującej transport,
ochronę środowiska, w kontekście rozwiązywania problemów zdrowia, rozwoju
społecznego i gospodarczego. Gmina realizuje projekt wraz z innymi 6 gminami powiatu
warszawskiego zachodniego na podstawie porozumienia międzygminnego. W 2020 r.,
z uwagi na epidemię COVID-19, projekt realizowany był w formule on – line (m.in. odbyły
się warsztaty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie SUMP
organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ METROPLITALNĄ
W 2020 r. w trakcie realizacji był projekt: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)”. Projekt wartości ok. 53 mln zł jest dofinansowany przez Unię Europejską
w ramach instrumentu wspierającego rozwój obszarów miejskich – Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (tzw. ZIT). Liderem projektu jest m.st. Warszawa, a Partnerami
- 24 gminy należące do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: Czosnów, Góra Kalwaria,
Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki,
Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków,
Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów. Unijne
dofinansowanie projektu wynosi 80 proc. Projekt będzie zrealizowany do końca 2022 r.
Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie mobilnych
aplikacji w pięciu obszarach – dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu
publicznego, parkowania i ochrony środowiska. Ułatwi on mieszkańcom oraz osobom
odwiedzającym (turystom) - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością wzroku - poruszanie się po terenie aglomeracji poprzez stworzenie
systemu mikrolokalizacji, ułatwienie dostępu do informacji w przestrzeni publicznej oraz
podniesienie poziomu dostępności i jakości usług publicznych. W ramach projektu zostaną
zainstalowane nadajniki i sensory oraz stworzone mobilne aplikacje dostępne bezpłatnie dla
wszystkich potencjalnych użytkowników. Korzystanie z aplikacji będzie możliwe ze
smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych.
Projekt Virtual WOF, wraz z określeniem jego celów i zakresu, został wskazany w Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 20142020+ jako jeden z czterech projektów wybranych do dofinansowania w trybie
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt składa się:
 e-dostępność - to wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej
w urzędach i przestrzeni publicznej, takich jak stacje metra oraz węzły komunikacyjne.
System umożliwi za pośrednictwem aplikacji mobilnej zapoznanie się z katalogiem
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spraw, jakie można załatwić w danym urzędzie, nawigowanie wewnątrz budynków (np.
doprowadzanie do konkretnego miejsca, w którym należy załatwić sprawę). Aplikacja
mobilna będzie zawierała także moduł zdalnego pobierania numerka kolejkowego
i informowania o tym, kiedy nastąpi kolej użytkownika. Dodatkowo aplikacja będzie
połączona z bazami danych aktualności w gminie (powiązanie z mediami
społecznościowymi, kanałami RSS stron internetowych, panel samodzielnego
zarządzania treścią itp.), aby przesyłać mieszkańcom różnego typu komunikaty np.
ostrzeżenia, informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp. Aplikacja będzie
zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwiać poruszanie się po obiektach osobom
z dysfunkcjami wzroku na podstawie czytanych przez nakładki głosowe w smartfonach
wskazówek, informacji o przeszkodach;
 e-turystyka - zakłada stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz
z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki
obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostaną wyposażone w rozwiązania
technologiczne, które umożliwią użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji,
aktualnych wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu.
Oznaczonymi obiektami będą m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp.
Aplikacja będzie miała możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek
zwiedzania i funkcję concierge’a - osobistego przewodnika. Profil użytkownika
uwzględni przedział wiekowy, preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz
zainteresowania takie jak sport, muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr i
kino, muzea i galerie. Aplikacja będzie posiadała moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu
z obiektami turystycznymi i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także
osoby z dysfunkcjami wzroku.
 e-transport - to opracowanie wygodnego narzędzia planowania podróży i poruszania
się po terenie WOF. Aplikacja zlokalizuje użytkownika względem najbliższych
przystanków, będzie kierowała do przystanków, informowała o czasie rzeczywistym
oczekiwania na pojazd, do którego pojazdu należy wsiąść, na którym przystanku należy
wysiąść (z wyprzedzeniem i w chwili zatrzymania się na właściwym przystanku), o trasie
przejazdu i przystankach na żądanie, planowaniu podróży w czasie rzeczywistym
i proponowała zmiany trasy przejazdu w przypadku awarii, utrudnień w ruchu itp.
Dodatkowymi funkcjonalnościami będą ułatwienia dla niewidomych – możliwość
zatrzymania autobusu na żądanie przy pomocy aplikacji, ułatwienie zlokalizowania
pojazdu w oparciu o wibracje lub sygnały dźwiękowe. Dzięki instalacji mikronadajników
możliwe będzie przesyłanie pasażerom informacji np. o utrudnieniach na drodze,
wydarzeniach miejskich, kampaniach społecznych itp.;
 e-środowisko - zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie
rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach
a) jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO, O3, parametry meteorologiczne: prędkość
wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie
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atmosferyczne [hPa], natężenie i struktura ruchu, średnia prędkość pojazdów oraz
b) natężenia hałasu wg parametrów: LAeq12, LAeq4, LAeq16, LAeq8. Dane, wskazówki
i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania
desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja
danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie
codziennych wyborów przez mieszkańców oraz ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne
instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka
aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna. Wartość projektu
w części dotyczącej gminy Stare Babice – 184 384,86 zł, a wartość dofinansowania –
136 512,77 zł.
W pierwszym półroczu 2020 r. rozliczono wydatki poniesione w II połowie 2019 r.
W ramach komponentu e-turystyka ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie
dotyczącym Gminy Stare Babice. Gminny koordynator współpracował z Liderem
projektu przy przygotowaniu dokumentów do przetargów z komponentu
„e- środowisko” i „e-dostępność”.

DOTACJE NA PROJEKTY CYFROWE
 W 2020 r. Gmina Stare Babice realizowała dwa projektu grantowe: „Zdalna Szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz
„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Oba projekty były
odpowiedzią na trudną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem w 2020 r. na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami COVID19, który wymusił naukę w systemie zdalnym.
W ramach obu projektów dzięki grantom w wysokości 134 988,38 zł, sfinansowano zakup
44 zestawów obejmujących laptopy przenośne, oprogramowanie i niezbędne akcesoria wraz
z dostępem do zdalnego Internetu. Sprzęt ten został przekazany do 4 szkół podstawowych
z terenu gminy Stare Babice celem użyczenia rodzinom, które nie mają możliwości
zapewnienia dzieciom sprzętu do nauki zdalnej, w szczególności rodzinom wielodzietnym. Po
zakończeniu nauczania zdalnego sprzęt będzie mógł być wykorzystywany przez szkoły do
realizacji zajęć stacjonarnych.
Projekty realizowane były w ramach POPC 2014-2020, Priorytet: Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu, Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
 W 2020r. zakończyła się realizacja projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Na realizację projektu Gmina Stare
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Babice otrzymała grant w wysokości 83 932,72 zł ze środków europejskich, którego
udzieliła Fundacja Promocji Gmin Polskich – Operator projektu. Dotacja w 100% pokryła
koszty zaplanowanych działań, w tym m.in. organizacji i realizacji szkoleń oraz zakupu 12
laptopów niezbędnych do ich przeprowadzenia. W ramach projektu Gmina Stare Babice
zorganizowała bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców w wieku 25+, którzy
chcieli podnieść swoje umiejętności w zakresie korzystania z technologii
informatycznych. Uczestnicy mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1.„Rodzic w
Internecie”; 2. „Mój biznes w sieci”; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam w
sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik w
sieci”; 7. „Kultura w sieci". Realizacja poszczególnych modułów szkoleniowych zależała
od zapotrzebowania uczestników. Uczestnikom szkoleń zapewniony był sprzęt
komputerowy – laptopy, materiały szkoleniowe oraz catering (przerwy kawowe i obiady).
Jedna osoba mogła wziąć udział w 1 szkoleniu. Uczestnicy uczyli się samodzielnie
wyszukiwać w sieci potrzebne informacje, korzystać z e-usług oraz załatwiać sprawy online. Poznawali także media społecznościowe i zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz
cyfrowe narzędzia ułatwiające np. prowadzenie biznesu w sieci lub realizowanie swoich
pasji i zainteresowań. Zrealizowanych zostało 14 dwudniowych szkoleń (2 x po 8 godz.
każde). Największym powodzeniem cieszył się moduł pt. „Moje finanse i transakcje w
sieci” – 5 szkoleń. Pozostałe zrealizowane szkolenia to: „Działam w sieciach
społecznościowych” – 3, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 3, Rodzic
w Internecie” – 1, „Mój biznes w sieci” – 1, . „Kultura w sieci” – 1. Szczególne
zainteresowanie szkoleniami wykazali seniorzy. Łącznie przeszkolono 168 osób, w tym 78
osób w wieku 65+. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych instruktorów w
formie warsztatów. Z dotacji został zakupiony m.in. sprzęt komputerowy – 12
nowoczesnych laptopów z ekranem dotykowym oraz mobilna szafka do ich transportu i
ładowania, za ok. 26 tys. zł – który przez kilka miesięcy służył do realizacji szkoleń. Po
zakończeniu projektu, Wójt Sławomir Sumka przekazał sprzęt Szkole Podstawowej w
Koczargach Starych. Taki mobilny sprzęt komputerowy będzie znakomitą pomocą dla
uczniów w procesie edukacji m.in. na lekcjach języków obcych. Zgodnie z warunkami
umowy grantowej, szkoła, do której trafiły laptopy nie mogła posiadać podobnego
sprzętu zakupionego wcześniej ze środków UE.
 W 2020 r. realizowany był projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „e-usługi
między Wisłą a Kampinosem”.
Celem projektu było zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do
cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, Leszno,
Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe. Liderem projektu jest Gmina
Leoncin. W ramach projektu zakupiono licencje na moduły oprogramowania, w którym
zaimplementowane będą e-usługi. Jednocześnie zakupione moduły zostały połączone
z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem, jakie w tej chwili znajduje się
w urzędach. W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie e-rejestrów, konsultacji
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społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie wielu
e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów ( osoby fizyczne oraz
przedsiębiorców). Wartość projektu w części Partnera - Gminy Stare Babice: 1 157 205,00 zł.
Wartość dofinansowania dla Partnera: 898 884,00 zł.
W ramach projektu dostarczono i wdrożono infrastrukturę konwergentną, która jest
kompletnym rozwiązaniem informatycznym i scala w jeden organizm serwer oraz przestrzeń
dyskową. Całość jest zarządzana w ujednolicony sposób, za pośrednictwem warstwy
dedykowanego oprogramowania do wirtualizacji. Obejmuje ono sprzęt stanowiący zasoby,
2 jednostki obliczeniowe (wydajne procesory, duże zasoby RAM), repozytorium plików
(wydajna macierz dyskowa), dedykowanie oprogramowanie do wirtualizacji VMware.
Rozwiązanie to pozwoliło na łatwiejsze zarządzanie systemami. Dzięki wdrożeniu powyższej
infrastruktury wirtualizacji zapewniono bezpieczeństwo systemów w Urzędzie Gminy Stare
Babice oraz wyeliminowano sprawiające problemy komputery fizyczne, na których było
umieszczone oprogramowanie. Dostarczono również system do backupu obejmujący
oprogramowanie do kopii zapasowych oraz deduplikator.
W ramach projektu została również uruchomiona nowa strona internetowa oraz BIP urzędu.
System e-usług w gminie Stare Babice jest wdrażany wieloetapowo. W ramach wdrożenia
pierwszego stopnia systemu e-usług, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej urzędu gminy Stare Babice dostępne są do pobrania formularze
i wnioski do samodzielnego wypełnienia i złożenia w urzędzie.
System e-usług to także e-zakładki na stronie urzędu gminy:
 e-tablica, w której każdy mieszkaniec może samodzielnie dodać ogłoszenie w wybranej
przez siebie kategorii;
 e-przedsiębiorca, skupiająca gminnych przedsiębiorców, którzy sami wprowadzają swoje
dane kontaktowe i opis działalności;
 e-interwencje - zakładka przeznaczona do zgłaszania przez mieszkańców awarii
zauważonych w miejscowościach gminy, takich jak np. dziura w jezdni, niedziałająca
latarnia, przewrócona ławka. Obywatel dodaje krótki opis zdarzenia, oznacza miejsce,
w którym zauważył problem oraz może dodać zdjęcie zdarzenia, a zgłoszenie zostaje
automatycznie przekazane do referatu urzędu gminy odpowiedzialnego za naprawę
usterki.
Ponadto wdrożono oprogramowanie serwerowe oraz dziedzinowe dotyczące opłat lokalnych
i koncesji alkoholowych, których implementacja pozwoli na dalszą integrację systemów
urzędu z e-usługami.
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ŚRODKI NA OCHRONĘ śRODOWISKA
 Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice
– część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś
priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, realizowany przez GPK
„Eko-Babice” Sp. z o.o.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia będącego III etapem uporządkowania gospodarki wodno
– ściekowej w Gminie Stare Babice zostanie wybudowanych 20,13 km sieci kanalizacyjnej dla
1517 mieszkańców oraz 7,5 km sieci wodociągowej dla 313 mieszkańców. Zakres inwestycji
objętych dofinansowaniem zawiera następujące rodzaje działań inwestycyjnych:


rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej;



odprowadzenia ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do
Oczyszczalni;



rozbudowy sieci wodociągowych;



modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Babicach;



wykonanie instalacji i wdrożenie poszczególnych systemów w Zintegrowany System
Informatyczny tak aby informacje z każdego poszczególnego modułu były dostępne
dla pozostałych zwiększając efektywność pracy. Integracja w poniżej przedstawionych
aspektach pozwala na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz
pozostałymi składnikami przedsiębiorstwa:





wykonanie monitoringu sieci wodociągowej;



wykonanie instalacji do zdalnego odczytu danych z urządzeń wodomierzowych
klientów Spółki;



wykonanie systemu GIS;



wykonanie systemu finansowo – księgowego;



wykonanie e-BOK (elektroniczne biuro obsługi klienta).

rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegającą na zwiększeniu
wydajności o 50%. Planowana rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmować będzie:


zwiększenie wydajności o 50% poprzez montaż filtrów w hali technologicznej;



budowę nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m3 wody.

Wartość projektu ogółem: 59 976 787,15 zł, wartość dofinansowania: 28 671 733,46 zł.

89

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok

ŚRODKI NA EDUKACJĘ
W każdej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Stare Babice, w 2020 r. realizowane były programy finansowane z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy
o finansach publicznych. W 2020 roku trwała realizacja trzech projektów wspierających
edukację.
 Pierwszy z nich, to projekt pn.: „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice
– wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, realizowany
w Przedszkolu w Starych Babicach oraz w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego.
W ramach projektu zakupiono dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz
przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych, podnoszące ich umiejętności
i kompetencje do pracy z dziećmi. Od września 2019 r. w obu placówkach rozpoczęła się
realizacja zajęć dodatkowych (grupowych i indywidualnych) dla dzieci, w tym dla dzieci
z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem nowego sprzętu, która została przerwana
epidemią COVID-19. W II półroczu 2020 r., po przerwie spowodowanej epidemią
i zamknięciem przedszkoli, w okresie od września do grudnia 2020 kontynuowano realizację
zajęć dodatkowych. Projekt kontynuowany jest do 31 marca 2021 roku (termin wydłużony
na podstawie spec. ustawy).
 W drugim projekcie pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”, który rozpoczął
się 01.09.2019 r., uczestniczą: Szkoła Podstawowa w Starych Babicach i Szkoła
Podstawowa w ZSP w Borzęcinie Dużym.
W ramach projektu szkolne pracownie przyrodnicze (biologiczna, chemiczna, fizyczna,
geograficznej, matematyczna) zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt
zakłada także realizację szkoleń dla nauczycieli oraz kształcenie kompetencji kluczowych
uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych (m.in. laboratorium przyrodnicze, pokazy
naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka, półkolonie i wycieczki naukowe),
a także wdrażanie nauczania metodą eksperymentu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
część zadań projektu (m.in. warsztaty dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy na zajęcia,
pokazy naukowe, współzarządzanie projektem) realizował Partner – Firma Mały Inżynier.
Ponieważ działania takie, jak wycieczka i transport uczniów na zajęcia stacjonarne, nie były
możliwe do zrealizowania z uwagi na epidemię COVID-19, zakupiono dodatkowy sprzęt (2
laptopy i 2 kamerki - po komplecie dla każdej ze szkół) w miejsce działań, z których trzeba
było zrezygnować. W II półroczu 2020 r., po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, w
okresie od września do października 2020 kontynuowano realizację zajęć dodatkowych.
Jednak z powodu ponownego wprowadzenia ograniczeń w związku z trwającym stanem
epidemiologicznym i ponownym przejściem szkół na nauczanie zdalne realizacja projektu
została przedłużona do 31 marca 2021 r.
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 W trzecim projekcie uczestniczą dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
oraz Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych.
Wsparcie polega na doposażeniu pracowni przyrodniczych (przyrodniczych, biologicznych,
chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych) w sprzęt IT i pomoce dydaktyczne
oraz na wdrażaniu w szkołach nauczania metodą eksperymentu. W ramach projektu
realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów (m.in. laboratorium przyrodnicze, pokazy
naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka, półkolonie i wycieczki naukowe).
Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów
oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w dwóch gminnych szkołach podstawowych.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 06.10.2020 r. Rekrutacja uczniów do
projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 r. W październiku rozpoczęto prowadzenie zajęć
dodatkowych w grupach projektowych. W związku z epidemią COVID-19, po wprowadzeniu
nauczania zdalnego, zajęcia zostały zawieszone. Po podpisaniu umowy przeprowadzono
ustalenia ze szkołami, dotyczące specyfikacji wyposażenia pracowni szkolnych, które będą
zakupione w 2021 r.
Projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PROJEKTY EKOLOGICZNE
Gmina Stare Babice zrealizowała
w 2020 r. projekt polegający na usunięciu
i unieszkodliwieniu azbestu z pokryć
dachowych
domów
jednorodzinnych.
W ramach zadania, udało się zebrać i unieszkodliwić 56,12 Mg (4 157m2) uciążliwych dla
ludzi i środowiska materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na
terenie gminy. Dofinansowanie WFOŚiGW stanowiło 40% kosztów zadania i wyniosło
5 220,72 zł.

ŚRODKI NA ZASPOKAJANIE POTRZEB SOŁECTW I USŁUG LOKALNYCH
 W lipcu 2020 r. Gmina Stare Babice zawarła umowy
na dotacje w ramach programu „MIAS MAZOWSZE
2020”. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020” jest inicjatywą mającą na celu
zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie
przez
województwo
mazowieckie
wsparcia
finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim
z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne
o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne
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dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i Radę
Sołecką.
Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz
promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego
oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. W ramach tego programu dofinansowano
realizację 5 zadań z Funduszu sołeckiego:
 Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu
z ul. Szkolną;
 Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska w miejscowości Mariew”;
 Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Koczarskiej poprzez wykonanie progów
zwalniających oraz towarzyszącego oznakowania drogowego;
 Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie
Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie;
 Zakup i montaż ulicznego sygnalizatora świetlnego.
Dofinansowanie powyższych zadań wyniosło łącznie 47 242,67 zł.

 „Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek” – w maju 2020 r. podpisano
umowę o przyznaniu pomocy na to zadanie w wysokości 1 mln zł.
Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się budowę
targowiska z miejscami parkingowymi, utwardzeniem terenu, oświetleniem, zadaszoną
wiatą i stoiskami handlowymi, budynkiem administracyjnym, przyłączami wod.-kan i
energetycznym oraz odprowadzeniem wody deszczowej. Planowane targowisko
zapewnić ma miejsca do sprzedaży m.in. produktów rolnych ogólnych i ekologicznych, a
także przemysłowych.
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Podpisanie umowy na budowę całorocznego targowiska „Mój Rynek”

PROJEKTY DOTYCZĄCE POPRAWY USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
 „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” - celem
projektu jest wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów
dotyczących planowania przestrzennego w gminach.
Cel projektu jest realizowany poprzez wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych
dokumentów oraz:
- przekazanie gminom grantów na przeprowadzenie procesu konsultacji,
- zapewnienie wsparcia merytorycznego i doradztwo świadczone w całym okresie trwania
pogłębionych konsultacji - szkolenia dla pracowników urzędów.
Gmina Stare Babice w ramach projektu realizuje pogłębione konsultacje do procedury zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2020 r. dokonano
zakupu wyposażenia 2 stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Zadanie
znajduje
się
w
budżecie
Referatu
Planowania
Przestrzennego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Fundacja Sendzimira.
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 „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa
mazowieckiego” - celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora
w JST województwa mazowieckiego, poprzez objęcie audytem wstępnym i szkoleniami
z zakresu obsługi inwestora w 141 JST, z których 71 wdroży bądź zmodernizuje standardy
obsługi inwestora obowiązujące w jednostce. Okres realizacji Projektu: 01.10.2019 r.
– 30.09.2023 r. Liderem projektu i podmiotem realizującym zadania w ramach projektu
jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu
S.A. Dotacja znajduje się budżecie Lidera. Gmina Stare Babice korzysta w projekcie
z doradztwa, szkoleń dla 4 pracowników urzędu, doposażenia stanowisk pracy w sprzęt
umożliwiający uczestnictwo w szkoleniach on-line.
 „Akademia Samorządowa: Dostępność Plus – mazowieckie i łódzkie” – celem projektu
jest poprawa dostępności JST dla osób o szczególnych potrzebach.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2022 r. i obejmuje następujące działania:
1) przegląd procedur związanych z obsługą Klienta ze szczególnymi potrzebami;
1) przeprowadzenie szkoleń;
2) wsparcie JST we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
Pomoc w ramach projektu jest niefinansowa.

3.2. WNIOSKI O DOFINANASOWANIE PROJEKTÓW W KOLEJNYCH LATACH

 W 2020 r., z myślą o pozyskaniu środków na zadania, które będą realizowane
w przyszłych latach, Gmina przygotowała i złożyła 7 wniosków na dofinansowanie
kolejnych projektów, z których:
 dwa projekty zostały pozytywnie ocenione i otrzymały dofinansowanie (rozbudowa
ul. Klonowej i utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego). Łączna kwota
dofinansowania - 8 898 652,87 zł. Trwa procedura przygotowania umów
o dofinansowanie tych projektów.
 1 projekt znajduje się obecnie na etapie oceny.
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Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

WYKAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W 2020 ROKU
Wartość
Nazwa programu
Nazwa planowanego
Wartość
dofinansowania
przedsięwzięcia
projektu w zł
/%
dofinansowania
UE/Budżet
Państwa
Fundusz
Rozbudowa drogi
8 509 870,00
2 500 000,00
Przeciwdziałania
gminnej nr 410707W COVID-19 dla jst
ul. Andersa w Janowie
budżet państwa
(Rządowy Fundusz
wraz z infrastrukturą
Inwestycji Lokalnych
na odcinku od ul.
– RFIL)
Pohulanka do drogi
wojewódzkiej ul.
Sikorskiego DW898
Fundusz
Przebudowa drogi
4 585 000,00
1 500 000,00
Przeciwdziałania
gminnej nr 411310W COVID-19 dla jst
ul. Bugaj na odcinku od
(Rządowy Fundusz
drogi wojewódzkiej nr
budżet państwa
Inwestycji Lokalnych
580 – ul. Warszawskiej
– RFIL)
do granicy gminy Stare
Babice wraz z
przebudową słupów i
kabli
telekomunikacyjnych
oraz energetycznych
Fundusz
Rozbudowa drogi
11 616 555,74
2 300 000,00
Przeciwdziałania
gminnej - ulicy
COVID-19 dla jst
Klonowej na odcinku
budżet państwa
(Rządowy Fundusz
od ul. Trakt Królewski
Inwestycji Lokalnych
do ul. Akacjowej w
– RFIL)
Koczargach Nowych i
Koczargach Starych
wraz z budową drogi
gminnej nr 411302W ul. Górki w obrębie
skrzyżowania z ul.
Klonową
Fundusz Dróg
Rozbudowa drogi
11 616 555,74
od 50% do 80%
Samorządowych gminnej - ulicy
wysokość
zadania realizowane
Klonowej na odcinku
przyznanej
od 2021 r.
od ul. Trakt Królewski
dotacji leży w
do ul. Akacjowej w
gestii Wojewody
Koczargach Nowych i
Koczargach Starych
budżet państwa
wraz z budową drogi
gminnej nr 411302W ul. Górki w obrębie
skrzyżowania z ul.
Klonową
Budżet Województwa Przebudowa drogi
koszty
1 575 039,24 /
Mazowieckiego w
gminnej nr 411310W całkowite:
50% kosztów
zakresie budowy i
ul. Bugaj na odcinku od
4 153 709,61
kwalifikowalnyc
modernizacji dróg
drogi wojewódzkiej nr
koszty
h
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Uwagi

brak
dofinansowania

brak
dofinansowania

brak
dofinansowania

wniosek
oceniony
pozytywnie,
kwota
przyznanego
dofinansowania
wynosi
5 808 277,87 zł
= 50%

w ocenie
merytorycznej
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6.

7.

dojazdowych do
gruntów rolnych
(dawniej Terenowy
Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych)
Program MRPiPS
„Centra opiekuńczomieszkalne”
Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych

580 – ul. Warszawskiej
do granicy gminy Stare
Babice

RPO WM 2014-2020
Poddziałanie 4.3.2.
Mobilność miejska w
ramach ZIT
Typ projektów:
Rozwój
zrównoważonej
multimodalnej
mobilności miejskiej ZIT - ścieżki i
infrastruktura
rowerowa

Rozbudowa sieci dróg
rowerowych na
obszarze gmin
Czosnów, Izabelin
Łomianki i Stare Babice
Projekt realizowany w
partnerstwie

Utworzenie Centrum
opiekuńczomieszkalnego w
Starych Babicach
(COM)

kwalifikowalne:
3 150 078,49 z

budżet państwa

4 357 736,77

3 090 375,00
budżet państwa

8 474 762,24

OGÓŁEM

41 697 634,36

.
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6 779 809,80,
w tym
dofinansowanie
dla Gminy Stare
Babice
2 370 148,92
UE

23 553 501,91

wniosek
oceniony
pozytywnie,
kwota
przyznanego
dofinansowania
wynosi
3 090 375 zł
brak
dofinansowania

8 898 652,87
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IV. O SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W myśl z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych
Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności wspieranie
i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
Natomiast zgodnie z art. 5b tej ustawy, gmina podejmuje działania na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród
młodzieży.
Pierwszy artykuł ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że: „Mieszkańcy gminy tworzą
z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy
przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.” Najprościej
mówiąc, gmina to określone terytorium i zamieszkujący je mieszkańcy. Dla wielu
mieszkańców „gmina” to nadal urząd gminy, z wójtem i gminnymi urzędnikami, od których
oczekuje się rozwiązywania zróżnicowanych problemów mieszkańców.
Gmina Stare Babice realizuje swoje zadania w obowiązujących ramach prawnych, w celu
zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców. Jednak nawet najlepiej zorganizowany
samorząd nie jest w stanie w pełni realizować swoich zadań bez zaangażowania
mieszkańców.
Bowiem samorządność to nie administracja, wspólnota mieszkańców i podział terytorialny.
To jedna z podstawowych zasad życia społecznego, przejawiająca się na zaangażowaniem
obywatelskim. Samorząd dostarcza mieszkańcom narzędzi, dzięki którym mogą aktywnie
uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Ale dopiero podjęcie wspólnego działania przez
mieszkańców daje największe szanse na wprowadzenie pozytywnych pomysłów do realizacji.
To właśnie dzięki codziennemu zaangażowaniu w życie społeczności lokalnej, wzajemnej
pomocy i trosce o najbliższe otoczenie, poprawia się jakość życia wszystkich mieszkańców
gminy.
4.1. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY STARE BABICE
We wrześniu 2019 roku Rada Gminy Stare Babice powołała Młodzieżową Radę Gminy1.
Inicjatorami jej powołania byli najmłodsi mieszkańcy gminy - z wnioskiem o utworzenie
Młodzieżowej Rady Gminy wystąpiły dzieci i młodzież z terenu gminy Stare Babice.
Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i zasady jej działania określa
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, który jest integralną częścią uchwały
w sprawie jej powołania.

1

Młodzieżowa Rada Gminy została powołana Uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia
26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu.
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Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice na I kadencję w latach 2020-2021 odbyły
się w dniu 3 grudnia 2019 r., na podstawie Zarządzenia Nr 208/2019 Wójta Gminy Stare
Babice z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare
Babice na I kadencję w latach 2020-2021.
W skład pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice weszło 16 radnych:
Imię i nazwisko
Jan Waligóra
Weronika Trzepałka
Samer Afana

Funkcja
Przewodniczący Młodzieżowej
Rady Gminy
Wiceprzewodnicząca
Młodzieżowej Rady Gminy
Sekretarz Młodzieżowej Rady
Gminy

Sebastian Bek

Radny

Emilia Gajewicz

Radna

Laura Płeszka

Radna

Maja Kaczurba

Radna

Kacper Kostanek

Radny

Stanisław Radliński

Radny

Emilia Żółcińska

Radna

Antoni Napurka

Radny

Krystian Pacocha

Radny

Mateusz Wach

Radny

Jan Kozak

Radny

Natalia Perkowska

Radna

Ewa Oleksiewicz

Radna
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Szkoła
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Starych Babicach
Szkoła Podstawowa w Koczargach
Starych
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Starych Babicach
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Starych Babicach
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Starych Babicach
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Starych Babicach
Szkoła Podstawowa w ZielonkachParceli
Szkoła Podstawowa w ZielonkachParceli
Szkoła Podstawowa w ZielonkachParceli
Szkoła Podstawowa w ZielonkachParceli
Szkoła Podstawowa w Koczargach
Starych
Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej Grupy Kampinos w
Borzęcinie Dużym
Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej Grupy Kampinos w
Borzęcinie Dużym
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Edulab
BIG BEN Niepubliczna PolskoBrytyjska Szkoła Podstawowa im.
gen. Władysława Andersa
Uczniowie szkół
ponadpodstawowych
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Młodzieżowa Rada Gminy I kadencji

Powołanie Rady umożliwiło młodemu pokoleniu czynny udział w rozwoju samorządności
lokalnej i pracy społecznej na jej rzecz. Najważniejszym celem działania Młodzieżowej Rady
Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami
publicznymi oraz zapewnia im udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw
związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Działanie rady ma być praktycznym
wykorzystaniem zdobywanej przez młodzież wiedzy o demokracji, co upowszechni ideę
samorządową wśród młodzieży oraz zwiększy aktywność społeczną młodych ludzi w Gminie
Stare Babice. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy celem jej działania jest
w szczególności: upowszechnianie idei samorządowej wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie
aktywności społecznej młodych ludzi w Gminie Stare Babice oraz reprezentacja interesów
młodzieży. Rolą Młodzieżowej Rady Gminy jest wskazywanie innym organom potrzeby
swoich rówieśników.
Pierwsze uroczyste posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy odbyło się w dniu 22 stycznia
2020 r. W pierwszej uroczystej sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Stare Babice.
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Pierwsze uroczyste posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
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W 2020 roku odbyły się cztery posiedzenia Młodzieżowej Rada Gminy.
Na pierwszej sesji radni wyłonili przewodniczących oraz sekretarza. Przewodniczącym

Młodzieżowej Rady Gminy został radny Jan Waligóra, Wiceprzewodniczącą MRG została
radna Weronika Trzepałka, a Sekretarzem – radny Samer Afana.
Na drugiej sesji radni przedyskutowali poruszającą wielu kwestię ochrony środowiska.
Niestety dalsze działania i aktywności pokrzyżował koronawirus. Działalność świeżo
utworzonej rady wstrzymano.

W czasie trzeciej sesji omówiono kwestie związane z komunikacją pomiędzy Radnymi MRG
oraz młodzieżą babicką. Obradowano nad przyjęciem form promocji działalności MRG
poprzez media społecznościowe i wszelkie dostępne na terenie gminy środki przekazu
masowego, tak aby skutecznie dotrzeć do babickiej młodzieży. Radni przedstawili swoje
pomysły i plany współpracy w zakresie promocji i komunikacji Młodzieżowej Rady Gminy.
Duże poruszenie młodzieży wzbudziła sytuacja związana z ochroną działki nr 180 we wsi
Janów. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka przedstawił wszystkie działania podjęte
na rzecz ochrony tego terenu. Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice zajęła stanowcze
stanowisko, w którym kategorycznie sprzeciwia się zabudowie działki nr 180 przez inwestora.
Rada postuluje o pozostawienie tego terenu dla zwierząt i otaczającej go natury. Zebrani
wspólnie ustalili, jak chcieliby dbać o środowisko i aktywizować w tym celu dzieci i młodzież.
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Tematem głównym IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice była Radiostacja Babice
i zbliżający się wielkimi krokami jej jubileusz. Radni uczestniczyli w styczniowej gali
inauguracyjnej „Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”, podczas której przy udziale
wielu znamienitych gości, często podnoszono kwestie związane z ochroną i promocją tego
wyjątkowego dziedzictwa historycznego. Jarosław Chrapek, specjalista ds. historycznych
Domu Kultury i prezes stowarzyszenia Park Kulturowy Radiostacja Transatlantycka
przedstawił radnym losy Radiostacji i podkreślił wagę zachowania jej dziedzictwa.
Opowiedział radnym o działaniach, które wspólnie z władzami Gminy i Domem Kultury
mogliby podjąć, by nie stracić tej niepowtarzalnej szansy.
Mając na uwadze powyższe argumenty, radni zdecydowali się podjąć jednogłośnie Uchwałę
Nr 5/2020 w sprawie obchodów jubileuszu Radiostacji Babice, w której lata 2021-2023
uznali latami jubileuszu 100-lecia Radiostacji oraz zobowiązali się podjąć starania mające na
celu jak najszersze propagowanie wiedzy o Radiostacji. Radni zaapelowali również do władz
Gminy Stare Babice oraz wszystkich ludzi dobrej woli o uczestniczenie w obchodach. Do
uchwały dołączono stosowne uzasadnienie, mówiące o motywacjach i celach, które
przyświecały Młodzieżowej Radzie w momencie podejmowania tych zobowiązań.
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W 2020 roku Młodzieżowa Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 4/2020 w sprawie przyznawania
nagrody „Przyjaciel Młodzieży”. W tracie IV sesji Radni dyskutowali nad kandydaturami w
czasie sesji, wysuwając swoje argumenty popierające kandydatów. Do dnia 30 listopada
wpłynęły dwie kandydatury: wójta gminy Sławomira Sumki oraz Rady Rodziców ze Szkoły
Podstawowej w Koczargach Starych. Zdaniem radnych obie kandydatury ponadprzeciętnie
zasłużyły się dla młodzieży w naszej gminie, zatem dokonanie wyboru nie będzie łatwe.
Młodzieżowi radni oprócz oficjalnych posiedzeń sesyjnych, uczestniczą także w
wewnętrznych spotkaniach, podczas których ustalają plany swojej pracy oraz bieżące
działania.

Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice wzięła udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty
International. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku, w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Ma na celu podniesienie świadomości na temat praw człowieka, a także oferuje unikalną
możliwość realnego wpływu na sytuację osób, które cierpią w wyniku łamania praw
człowieka. Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę
sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa zostały złamane. Listy pisane przez ludzi
na całym świecie są naprawdę skuteczne. Wiele osób biorących udział w Maratonie
otrzymuje odpowiedź na swoje listy, a osoby, które dzięki tym listom zostały uwolnione
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przyznają, że dodawały im one otuchy i pocieszenia. Im więcej listów napiszemy, tym
większa szansa, że uda się poprawić los danego człowieka.

Młodzieżowa Rada Gminy uczestniczyła w Akcji NARODOWE CZYTANIE 2020
Od kilku lat pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizowana jest akcja
Narodowego Czytania, która ma na celu popularyzację i wzbudzenie zainteresowania polską
literaturą narodową. Motywem przewodnim w 2020 roku stała się „Balladyna” – tragedia
napisana w 1834 r. przez wielkiego poetę, jednego z trzech wieszczów, Juliusza Słowackiego.
Koncepcja utworu powstała w czasie rozmyślań o historii Polski i losach ojczyzny. Słowacki
dokonał syntezy realizmu i fantastyki, dzięki czemu powstało dzieło osadzone „w czasach
bajecznych, koło jeziora Gopła”, a jednocześnie odwołujące się do ponadczasowych
słowiańskich legend
Tradycją Narodowego Czytania było odczytywanie arcydzieł literatury przy udziale dużej
liczby osób. Ze względu na obostrzenia będące następstwem panującej epidemii, w tym roku
akcja odbyła się jedynie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Radni Młodzieżowej
Rady Gminy Stare Babice, którzy zajęli się organizacją tego przedsięwzięcia przeczytali I
scenę I aktu ją na scenie babickiej sali widowiskowej. W następujących rolach wystąpili:
Kirkor – Samer Afana, Pustelnik – Jan Waligóra oraz Sebastian Bek jako Filon; wszyscy
odegrali swoje postaci z wielkim zaangażowaniem.
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4.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE (SOŁECTWA)
Jednym z głównych celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Gminy
Stare Babice do 2025 roku jest: „Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja
społeczności lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych” (cel Nr 3), a
jednym z celów operacyjnych jest Cel: 3.1 „Aktywna postawa społeczna mieszkańców
gminy”.
Natomiast jednym ze Strategicznych Kierunków Działań w perspektywie do 2025 r.,
wytypowanych w toku prac nad "Strategią" do realizacji powyższych celów, jest Priorytetowy
kierunek nr 6: WSPARCIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY.
Warsztaty strategiczne przeprowadzone na potrzeby opracowania „Strategii”
w sierpniu i wrześniu 2015 r. wskazały, że jednym z głównych problemów społecznych gminy
jest brak integracji mieszkańców. Skutkiem tego jest anonimowość społeczna, brak inicjatyw
lokalnych, niemożność wspólnego rozwiązania prostych problemów w poszczególnych
osiedlach i sołectwach. W wielu osiedlach powstają nawet swoiste "zamknięte enklawy"
tworzone przez nowych mieszkańców pragnących zachować pełną anonimowość wśród
lokalnej społeczności.
W celu rozwiązania powyższego problemu autorzy Strategii postulowali podjęcie m.in.
następujących działań ze strony urzędu gminy:
 wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców - w tym udostępnianie miejsc do wspólnej
integracji;
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 wsparcie techniczne i finansowe małych - osiedlowych i sołeckich - imprez sportowych
i kulturalnych;
 tworzenie warunków do integracji wszystkich grup wiekowych mieszkańców w oparciu
o lokalne miejsca sportu, rekreacji;
 podnoszenie standardów wyposażenia istniejących przestrzeni publicznych w celu
tworzenia lepszych warunków do integracji i zaspokajania potrzeb wypoczynku
codziennego mieszkańców, dostosowanie przestrzeni publicznych dla osób
niepełnosprawnych;
Dla realizacji powyższych kierunków działania wyznaczono następujące konkretne zadania
realizacyjne:
 aktywizacja społeczności lokalnych wokół działań skierowanych na osiągnięcie wspólnych
celów – budowa więzi społeczności lokalnej oraz inspirowanie i wspieranie inicjatyw
obywatelskich, grup mieszkańców i różnych docelowych grup społecznych (w Programie
Aktywizacji Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych);
 organizacja i rozszerzanie zakresu imprez i wydarzeń kulturalnych związanych
z dziedzictwem, historią i tradycjami oraz rozwój oferty kulturalnej (w Programie
Rozwoju Infrastruktury Społecznej).
W Gminie Stare Babice utworzone zostały 23 jednostki pomocnicze (sołectwa): Babice Nowe,
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Janów, Klaudyn,
Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi Stare, Kwirynów, Latchorzew, Lipków,
Lubiczów, Mariew i Buda, Stanisławów, Stare Babice, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie,
Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś.
4.2.2. SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE KADENCJA 2020-2024
Organami sołectwa są zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy oraz sołtys, jako organ
wykonawczy, a działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Zgodnie z zapisem § 93 Statutu Gminy Stare Babice oraz statutów poszczególnych sołectw,
kadencja rad sołeckich i sołtysa trwa 5 lat. Ostatnie wybory sołeckie odbyły się pod koniec
2019 roku.
W Gminie Stare Babice wybrano 23 sołtysów i 70 członków rad sołeckich. Funkcję sołtysa
ponownie sprawuje 15 osób, zaś 8 sołtysów funkcję tę pełni po raz pierwszy. Ciekawą
informacją jest to, że 10 sołtysów pełni jednocześnie także funkcję radnego Gminy Stare
Babice.
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Wykaz wybranych sołtysów i rad sołeckich przedstawiono w poniższej tabeli.
Sołectwo

Radni Gminy w
sołectwie

Wybrany sołtys

Babice Nowe

Radosław Karpiński

Marzena Szelenbaum

Blizne Jasińskiego

Ewa Kawczyńska

Ewa Kawczyńska

Blizne Łaszczyńskiego

Leszek Poborczyk

Leszek Poborczyk

Borzęcin Duży

Remigiusz Fijołek

Remigiusz Fijołek

Borzęcin Mały

Krzysztof Szuba

Małgorzata Ratyńska

Janów

Dariusz Sobczak

Stanisława Sulwińska

Klaudyn

Marta Pamięta

Marta Pamięta

Koczargi Nowe

Kazimierz Lade

Karolina Spiżewska

Koczargi Nowe-Bugaj

Kazimierz Lade

Kazimierz Lade

Koczargi Stare

Henryk Kuncewicz

Krzysztof Korzeniewski

Kwirynów

Dariusz Sobczak

Dariusz Sobczak

12.

Latchorzew

Jerzy Piętocha

Sylwester Klimek

13.

Lipków

Paweł Karczmarek

Paweł Karczmarek

14.

Lubiczów

Leszek Poborczyk

Jacek Dawidowski

15.

Mariew, Buda

Dorota Zwolińska

Dorota Zwolińska

16.

Stanisławów

Dorota Zwolińska

Urszula Świątek

Stare Babice

Michał Starnowski
Lucyna

Lucyna Skrzeczkowska

Lp.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

17.
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Wybrany skład Rady
Sołeckiej
Anna Czerwonka
Magdalena Grzęda
Krzysztof Kozłowski
Andrzej Dubaj
Krystian Zając
Wojciech Dominiak
Sławomir Kościelniak
Mieczysław Skowroński
Grzegorz Otczyk
Iwona Ciećwierz
Marcin Dziudzi
Jolanta Żentażewska
Anna Bogacka
Michał Barszczewski
Beata Jóźwik
Waldemar Bajnóg
Krzysztof Gołębiewski
Arkadiusz Wójcik
Maciej Marteliński
Agnieszka Sudowska
Władysław Bołoz
Mirosław Łezka
Paulina ChajęckaWiesław Skalski
Sylwia Ciećwierz
Agnieszka Wasilewska
Joanna Matejczuk
Tadeusz Gruszka
Mariusz Zdaniewicz
Marek Orzechowski
Krystyna Nowak
Agnieszka Stanicka
Joanna Trybus
Łukasz Sawionek
Bożena Pachała-Kowalska
Krzysztof Drzewiński
Grażyna Gołuchowska|
Sławomir Skorupski
Michał Dyr
Sławomir Brzozowski
Paweł Wołkow
Krzysztof Dawidowski
Elżbieta Szelenbaum
Krzysztof Windyga
Ludmiła Miłowanow
Ryszard Syroka
Mateusz Barcz
Katarzyna Gąsowska
Witold Dziewulski
Anna Czajkowska
Piotr Drzewiński
Zofia Kupiecka

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
Skrzeczkowska
18.
Topolin

Krzysztof Szuba

Dorota Szymańska

Wierzbin

Dorota Zwolińska

Dariusz Świątkowski

Wojcieszyn

Jadwiga Wasiak

Jadwiga Wasiak

Zalesie

Dorota Zwolińska

Małgorzata
OrzechowskaChilimoniuk

Zielonki-Parcela

Radosław Karpiński

Daniel Belowski

Zielonki-Wieś

Kazimierz Lade

Józef Drzewiński

19.

20.

21.

22.

23.

Elżbieta TrojanowskaWojcieszak
Edyta Grabowska
Wiktor Kafarski
Jolanta Wawrzyniecka
Bożena Poręcka
Witold Zatorski
Marta Jaskowska
Marek Wdowiarek
Iwona Demidziuk
Teresa Piotrak
Karolina Wojcieszak
Teresa Kaczmarczyk
Anna Szymczak
Marcin Zając
Daniel Dąbrowski
Zygmunt Gwiazda
Anna Jannasz
Wiesław Wawrzyniecki
Jakub Łyszkowski

4.2.3. FUNDUSZE SOŁECKIE
Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe, o których
przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. To mechanizm demokracji
lokalnej mający na celu zwiększanie aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz
zintegrowanie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań zmierzających do określania
celów/zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców w różnych aspektach.
Fundusz sołecki jako wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje jego
integralną częścią, dlatego dotyczą go wszelkie rygory i obostrzenia wynikające
z wydatkowania środków publicznych.
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na
zebraniach wiejskich. Wniosek danego sołectwa o realizację przedsięwzięcia uchwala
zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa.
Z końcem października 2020 r. zakończyła się procedura składania wniosków w ramach
Funduszu Sołeckiego na rok 2021. Procedura została przedłużona w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Dodatkowo na jej mocy
przekazano radzie sołeckiej kompetencje zebrania wiejskiego.
Odbyło się 28 zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Stare Babice (sołectwa:
Latchorzew, Babice Nowe, Mariew, Zalesie, Blizne Łaszczyńskiego, Janów powtarzały
spotkania).
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Rozdysponowano środki na rok 2021 w wysokości łącznie na kwotę 1 286 670,81 zł, w tym
zaplanowano 7 wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez więcej niż 1 sołectwo na
łączną kwotę 197 229,07 zł.
Po zebraniach złożono do Wójta Gminy złożonych zostało 46 wniosków.

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2020 dla poszczególnych sołectw
1. Babice Nowe

52 847,48 zł

2. Blizne Jasińskiego

65 730,70 zł

3. Blizne Łaszczyńskiego

65 730,70 zł

4. Borzęcin Duży

65 730,70 zł

5. Borzęcin Mały

43 053,61 zł

6. Janów

42 396,30 zł

7. Klaudyn

65 730,70 zł

8. Koczargi Nowe

40 095,73 zł

9. Koczargi Nowe-Bugaj

20 902,36 zł

10. Koczargi Stare

65 730,70 zł

11. Kwirynów

65 730,70 zł

12. Latchorzew

65 730,70 zł

13. Lipków

65 730,70 zł

14. Lubiczów

18 864,71 zł

15. Mariew, Buda

36 612,00 zł

16. Stanisławów

23 071,48 zł

17. Stare Babice

65 730,70 zł

18. Topolin

30 696,24 zł

19. Wierzbin

43 382,26 zł

20. Wojcieszyn

65 730,70 zł

21. Zalesie

24 977,67 zł

22. Zielonki-Parcela

64 810,47 zł

23. Zielonki Wieś

57 580,09 zł
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Szczegółowe dane dotyczące wybranych projektów z Funduszu sołeckiego przedstawiono w
poniższej tabeli:
Fundusz sołecki na 2020 r.
Wspólne
przedsięwzięcia

1

302 329,40
Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem
Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z
funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki
saneczkowej

Blizne Jasińskiego
Blizne
Łaszczyńskiego

50 730,70

2
Blizne Jasińskiego
Blizne
Łaszczyńskiego

Organizacja wianków
10 000,00

3
Blizne Jasińskiego
Blizne
Łaszczyńskiego

964 274,24

101 461,40

50 730,70

20 000,00

10 000,00

Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex,
ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczogaśniczych dla OSP Stare Babice
5 000,00

10 000,00

5 000,00

4
Borzęcin Duży
Koczargi Stare

Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży
5 000,00
7 000,00

12 000,00

5
Borzęcin Duży
Borzęcin Mały

Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców
9 000,00
11 000,00

20 000,00

6
Borzęcin Duży
Borzęcin Mały

7
Wierzbin
Zalesie

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt
Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały
16 700,00
17 000,00
Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu
ochrony przyrody, poprowadzone przez Koło Wędkarskie
Karaś
2 000,00
1 000,00
110

33 700,00

3 000,00
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8
Wierzbin
Zalesie

9
Wierzbin
Zalesie

10
Wojcieszyn
Stanisławów
Wierzbin
Zalesie
Borzęcin Mały
Borzęcin Duży
Koczargi Nowe

Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy
oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbin
3 127,00
2 041,00
Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których
gospodarzami są w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i
Zalesie
10 000,00
5 000,00
Zakupu pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borzęcinie Dużym
10 000,00
5 000,00
9 000,00
3 000,00
15 000,00
35 000,00
5 000,00

Przedsięwzięcia/zadania poszczególnych sołectw
1
2
3
4
5

Babice Nowe

Janów

6
7
8

Koczargi Nowe

9
10

Koczargi NoweBugaj

11
12

Koczargi Stare

Zakup neonu informacyjnego dla OSP w Starych Babicach
Dzień z kulturą
Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych
Potańcówka
Janowskie spotkania cykliczne - związane z edukacją,
kulturą, profilaktyką zdrowotną, ochroną przyrody, historią
Starych Babic
Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego
Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 48, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach
Starych
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Szkolną
Święto Mieszkańców Koczarg Nowych - Święto Pieczonego
Ziemniaka
Zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa Koczargi
Nowe-Bugaj
Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży
ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych oraz
mieszkańców sołectwa.
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5 168,00

15 000,00

82 000,00

661 944,84
10 000,00
12 000,00
10 000,00
20 847,48
12 396,30
30 000,00
13 000,00
20 000,00
2 095,73
6 902,36
40 000,00
18 730,70
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Dokończenie przebudowy Placu Kwirynowskiego - wymiana
piaskownicy na nową z zadaszeniem
Budowa spowalniaczy na ul. Kalinowej i Łosiowe Błota
(skrzyżowania), Wierzbowej, Kalinowej i Białej Brzozy

13
14
15

Kwirynów

16
17
18

Latchorzew

19
20
21
22

Lipków

23
24
25
26

Lubiczów

27
Mariew
28
29
30

Stanisławów

31
32
33
Stare Babice
34
35
36
37
38

Wierzbin
Wojcieszyn

Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-sportowe oraz
pokrycie kosztów transportu dla Klubu Seniora "Nadzieja"
Zakup elementów do oświetlenia i oznakowania miejsc
działań ratowniczych dla OSP Stare Babice
Nowe nasadzenia na Pl. Kwirynowskim zapewniające cień
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Latchorzew
Projekt oświetlenia ul. J. Skrzetuskiego oznaczonej
symbolem 11-8 KDD
Projekt oświetlenia ul. K. Szetkiewicza oznaczonej
symbolem 11-3 KDP
Spotkanie mieszkańców Lipkowa w połączeniu z
programem "Kulturalne Lato" w Gminie Stare Babice
Zakup i montaż 6 koszy i 6 ławek betonowych na nowych
peronach przystankowych przy ul. Jakubowicza w Lipkowie
Zakup dwóch ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka
do działań ratowniczo-gaśniczych typu "Nomex" z
przeznaczeniem dla OSP Stare Babice
Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice
Jesienne spotkania sąsiedzkie z pieczeniem ziemniaka i
kiełbasek z ogniska
Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów
Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3
stojaków na rowery i boisku do gry w piłkę z zakupem
bramek i przygotowaniem podłoża - II etap
Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu
zapewnienie atrakcji dla dzieci
Dofinansowanie uczestnictwa w spektaklu teatralnym dla
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w
Gminie Stare Babice
Zakup automatycznie rozkładającego się namiotu pawilonu ogrodowego 3x6m
Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy
oświetlenia z czujkami ruchu na działce nr 49 Obręb
Stanisławów
Organizacja spotkania sąsiedzkiego
Uspokojenie ruchu poprzez budowę i postawienie znaków
drogowych na ul. Koczarskiej - etap I
Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej przy
OSP Stare Babice
Dzień Mikołaja
Dzień Seniora
Sąsiedzkie spotkania
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa na Terenie
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17 730,00
20 000,00
5 000,00
8 000,00
15 000,00
65 730,70
16 000,00
16 000,00
12 000,00
10 800,00
5 930,70
1 000,00
4 000,00
18 864,71
32 612,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
7 071,00
5 000,00
20 000,00
5 730,70
5 000,00
5 000,00
9 255,00
2 000,00
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39
40
41
42
43
44
45
46

Zalesie

47

48

Zielonki-Parcela

49
50
51
52

Zielonki-Wieś

53
54

3 000,00
3 000,00
730,70
3 000,00
3 000,00
7 936,67
12 000,00

1 000,00
10 000,00
15 000,00
30 000,00
7 580,09
2 000,00
3 000,00

Przedsięwzięcia/zadania odrzucone*
Utwardzenie części ulicy Okrężnej od nr 11 do 29 nakładką
Stare Babice
asfaltową – etap I
Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły –
Stare Babice
etap I
Zielonki-Parcela
Projekt i wykonanie ręcznej pompy wodnej „Abisynka” na

112 506,71

2.

Klaudyn

3.

Koczargi NoweBugaj

3.

2 000,00

79 730,70

Klaudyn

2.

45 000,00

Przedsięwzięcia/zadania odrzucone
Oświetlenie części leśnej ciągu pieszo-rowerowego
pomiędzy Klaudynem a Janowem -1 wniosek
Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców
Klaudyna w okolicy placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic
Lutosławskiego i Szymanowskiego - 2 wniosek
Sfinansowanie zakupu książek dla dzieci – drugi zestaw dla
Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

1.

1.

Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i
montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w
Wojcieszynie
Zakup i montaż stanowiska do piłki koszykowej przy ul.
Sielskiej w Wojcieszynie
Zakup i montaż kompletu stół i ławki z daszkiem przy placu
zabaw na ul. Sielskiej w Wojcieszynie
Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej
w Koczargach Starych
Zorganizowanie warsztatów tematycznych dla mieszkańców
Dzień Mikołaja
Dzień Seniora
Sąsiedzkie spotkania
Wiata drewniana, rekreacyjna z zadaszeniem, wyposażona
w jeden stół oraz 2 ławy do siedzenia dla łącznej liczby osób
10 na terenie Polany Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli.
Stojak na rowery trwale zespolony z podłożem. Metalowy kilkustanowiskowy obok wiaty drewnianej, rekreacyjnej na
Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli.
Zakup trzech ubrań specjalnych wyposażenia strażaka do
działań ratowniczo-gaśniczych
Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na
odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła
Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru
EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości 2 szt
Spotkanie mieszkańców Zielonek-Wsi pt. "Święto
mieszkańca Zielonki-Wieś"
Wynajem autokaru na wyjazd turystyczno-edukacyjny dla
grupy seniorów z klubu Seniora "Nadzieja"
Dofinansowanie do biletów do teatru np. "Roma" na
przedstawienie wg aktualnego repertuaru
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65 730,70
65 730,70
14 000,00

20 000,00
20 000,00
9 810,47
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4.

Zielonki-Parcela

5.

Topolin

terenie Sołectwa Zielonki-Parcela
Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak
ostrzegawczy – pulsujący „ZWOLNIJ” wraz z montażem i
instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie
Sołectwa Zielonki-Parcela
Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch
kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego

32 000,00

30 696,24

*Sołtysi podtrzymali wnioski, działając na podstawie art.. 5 ust.6 ustawy z dn. 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz 301), kierując je do Rady Gminy

Ze względu na ograniczenia, wprowadzone w związku z pandemią, 19 sołectw dokonało
zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.
Ogółem w roku 2020 sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego zadecydowały
o przeznaczeniu środków finansowych na ogólną kwotę 1 076 780,95 zł, w tym kwotę
362 923,12 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a kwot 713 857,83 zł – to wydatki
majątkowe.
Ze względu na pandemię i wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się i organizowanie
imprez, ostatecznie na realizację zadań sołeckich wydatkowano kwotę 1 009 840,22 zł
ogółem, w tym: 325 556,60 zł to wydatki bieżące, a 684 283,62 zł – wydatki majątkowe.
Środki Funduszu sołeckiego przeznaczono głównie na cele związane ze zwiększeniem
bezpieczeństwa: drogowego, w szczególności pieszych użytkowników dróg oraz
przeciwpożarowego.
Szczegółowo przedstawiono to w dalszej części Raportu.

4.3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „NASZ WOJCIESZYN”
Wymiernym przejawem aktywizacji mieszkańców jest powstanie i działalność pierwszego
w gminie Koła Gospodyń Wiejskich „Nasz Wojcieszyn”. Rok 2019 był pierwszym rokiem
działalności KGW2. Koło powstało z inicjatywy mieszkanek Wojcieszyna. Członkami Koła są
nie tylko kobiety, także mężczyźni dołączyli do Koła i zadeklarowali aktywnie w nim działać
oraz wspierać jego rozwój. W działania koła chętnie włączają się także mieszkańcy sąsiednich
wsi, ponieważ jest to jedyne koło gospodyń wiejskich w gminie Stare Babice.
Działalność Koła to sposób na integrację mieszkańców Wojcieszyna, poznanie sąsiadów oraz
wyjście poza granice własnego podwórka.

2

KGW „Nasz Wojcieszyn” zostało wpisane 27 grudnia 2018 r. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Zarejestrowanie KGW nadało mu osobowość
prawną i pozwoliło starać się o pozyskanie
dotacji ze środków publicznych np.
administracji rządowej i samorządowej, a
także o środki unijne, z funduszy
norweskich, itd.
Ze względu na pandemię, główne działania
Koła, czyli uczestnictwo w gminnych
wydarzeniach, w 2020 r. było znacznie
ograniczone.



28 Finał WOŚP. Członkinie KGW Nasz Wojcieszyn własnoręcznie upiekły ciastka "owsiaki", tj.
ciastka owsiane. Na stoisku z kawą i herbatą oraz "owsiakami" do puszki zebrały kwotę
1908,65 zł.



KGW było współorganizatorem Gminnego Dnia Kobiet, które odbyło się 7 marca
w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia
Kobiet. Organizatorami byli: Koło Gospodyń Wiejskich Nasz Wojcieszyn oraz Sołectwa:
Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Wojcieszyn i Zalesie. Były różnorodne warsztaty
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dotyczące zdrowego odżywiania się, nauki prawidłowej techniki Nordic Walking (aspekty
zdrowotne), maseczek kolagenowych i dobroczynnego działania kolagenu w naszym
organizmie; joga, prelekcje, pokazy. Panie z KGW zapewniły bezpłatny poczęstunek.
Uczestniczki spotkania otrzymały wiosenne bratki od sklepu ogrodniczego i tulipany od
wójta gminy Sławomira Sumki.


W związku z programem pomocy producentom chryzantem (w wyniku
z zamknięciem cmentarzy przed Dniem Zmarłych) KGW złożyło wniosek do ARMIR,
deklarując chęć wykorzystania kwiatów. Pozyskano piękne, kolorowe chryzantemy,
którymi od razu członkowie koła przyozdobili miejsca pamięci i obiekty sakralne w naszej
gminie.

116

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok

V. WSPÓŁRACA GMINY STARE BABICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Prowadzone działania w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi były
realizacją celu strategicznego Nr 3: „Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja
społeczności
lokalnych,
aktywne
rozwiązywanie
problemów
społecznych”
i celu operacyjnego Nr 3.2: „Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału organizacji
pozarządowych”.
Gmina Stare Babice w 2020 r. realizowała Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie Nr XIII/124/19
Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy
Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
W ww. programie określono następujące priorytety: kultura, oświata i wychowanie;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; pomoc społeczna,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia; edukacja społeczna
i wychowanie.
Dodatkowo podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki
uzależnień wśród dzieci i młodzieży realizując cele określone w uchwale nr XV/154/2019
Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020.
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy
i pozafinansowy. Do form współpracy finansowej zalicza się zlecanie organizacjom
pozarządowym zadań publicznych poprzez:
1) powierzanie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
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5.1. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
W budżecie Gminy Stare Babice 2020 r. zaplanowano kwotę 505 000,00 zł na realizację
zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.
Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odbyło się w ramach
otwartych konkursów ofert.
W celu realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono
5 otwartych konkursów w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
1) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Stare Babice – środki 110 000 zł;
2) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań
kulturalnych na terenie Gminy stare Babice – środki 240 000 zł;
3) otwarty konkurs na realizację zadań wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i turystyki – środki 62 000 zł;
4) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży – środki 43 000 zł;
5) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu edukacji społecznej i wychowania – środki
50 000 zł.
W wyniku ich rozstrzygnięcia zostało zawartych 28 umów. Kwota ogółem przyznanych
dotacji wyniosła 453 024 zł, w tym: na zadania z zakresu pomocy społecznej – 110 000 zł; na
zadania z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych – 199 030,00 zł; na
zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 51 000
zł; na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 43 000 zł; na
zadania z zakresu edukacji społecznej i wychowania - 50 000 zł.

Z przyznanych środków organizacje wykorzystały łącznie kwotę 260 065 zł. Powodem
niewykorzystania środków były panujące obostrzenia wprowadzone z powodu
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz
konieczność ograniczenia wydatków bieżących w związku z niższymi dochodami gminy.
Mimo ograniczeń wywołanych obostrzeniami wywołanymi rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-Co V-2 odbyło się wiele zajęć z powyższych zakresów.
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Przedstawia to poniższa tabela:

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Rodzaj (zakres) zadania

Plan

Realizacja działań publicznych z zakresu pomocy
społecznej i działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Stare
Babice.
Realizacja działań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania działań
kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice
Realizacja działań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i turystyki
Realizacja działań publicznych z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży
Realizacja działań publicznych z zakresu edukacji
społecznej i wychowania
Ogółem:

Kwota (w zł)
Wartość
zawartych Wykonanie
umów

110 000

110 000

105 980

240 000

199 030

57 535

62 000

51 000

25 360

43 000

43 000

26 190

50 000
505 000,00

49 994
453 024

45 000
260 065

 Z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie
Gminy Stare Babice zawarto 4 umowy na kwotę 110 000 zł. Realizowane zadania
obejmowały swym zakresem hipoterapię dla dzieci niepełnosprawnych, dożywianie
dzieci w ramach świetlicy środowiskowej, rehabilitację dzieci w ośrodku w Bliznem
Jasińskiego oraz dowóz niepełnosprawnych na zajęcia do ośrodka w Łubcu. Jedna
z fundacji ze względu na panujące obostrzenia wprowadzone z powodu
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19 nie
zrealizowała zadania i w całości zwróciła dotację w wysokości 4 000 zł – zadanie związane
z dożywianiem dzieci w ZSP w Borzęcinie Dużym. Jedna z fundacji poniosła też niższe
koszty w wysokości 20,20 zł; w związku z powyższym w zakresie pomocy społecznej
zrealizowano 3 zadania na kwotę łączną 105 980 zł.
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Konkurs z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare
Babice w 2020 r. Fundacja Ruszyć z kopyta. Hipoterapia dla dzieci z Gminy Stare Babice 2020

Konkurs z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare
Babice w 2020 r. Fundacja Ruszyć z kopyta. Hipoterapia dla dzieci z Gminy Stare Babice 2020
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 Z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare
Babice zawarto 14 umów na kwotę 199 030 zł. Realizowane zadania obejmowały m.in.
warsztaty i zajęcia dla dzieci (zajęcia teatralne, spotkania z autorytetami, wymiana
młodzieży, taniec towarzyski, szachy), przestawienia teatralne, działania promujące
wolontariat, prowadzenie chórów, klub dla rodzin, zajęcia dla seniorów, spotkania z
Indiami. Ze względu na panujące obostrzenia wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz koniecznością
ograniczenia wydatków bieżących w związku z niższymi dochodami Gmina, w wyniku
rozeznania, które zadania mogą być niezrealizowane, zawarła aneksy zmniejszające
wysokość dotacji lub porozumienia o odstąpieniu od umów. W wyniku tego kwota
udzielonych dotacji zmniejszyła się do 92 490 zł na 9 zadań. W końcowym okresie roku 2
stowarzyszenia zgłosiły chęć zawarcia porozumień o odstąpieniu od umowy ze względu
na fakt, iż nie widzą możliwości zrealizowania zadań. Zwrócono kwotę 20 000 zł, a w
wyniku końcowego rozliczenia stowarzyszenia dokonały kolejnych zwrotów (14 955 zł), w
związku z niezrealizowaniem całości zadań ze względu na panujące obostrzenia. Z
końcowego rozliczenia wynika, że stowarzyszenia zrealizowały 7 zadań na kwotę 57 535
zł (klub dla rodzin, wymiana młodzieży, zajęcia dla seniorów, warsztaty dla dzieci (szachy,
taniec), prowadzenie chórów).

Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
w 2020 r. Fundacja na Przekór. Nazwa zadania: Między miejscami - przystanek II - międzynarodowa
wymiana doświadczeń młodzieży.
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Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
w 2020 r. Fundacja na Przekór. Nazwa zadania: Między miejscami - przystanek II - międzynarodowa
wymiana doświadczeń młodzieży

Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
w 2020 r. Fundacja Nasze Szczęścia. Nazwa zadania: Babicki Klub dla rodzin.
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Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
w 2020 r. Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nazwa Zadania: „ Aktywny i
Kulturalny Senior”

 W zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży zawarto 4 umowy na kwotę
43 000 zł. Realizowane zadania obejmowały warsztaty w ramach uniwersytetu dla dzieci,
prowadzono świetlicę środowiskową dla dzieci, edukacyjną jazdę konną oraz zajęcia
teoretyczne i praktyczne z żeglarstwa. W wyniku rozliczenia końcowego 2 stowarzyszenia
zwróciły część dotacji w związku z niezrealizowaniem całych zadań (uniwersytet dla dzieci
oraz świetlica środowiskowa) – zwrócono kwotę 16 810 zł. Wobec czego całkowita
wartość zrealizowanych zadań wyniosła 26 190 zł.
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Konkurs z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2020 r. Stowarzyszenie Jachtklub
Łomianki. Nazwa zadania: Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom.

Konkurs z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2020 r. Stowarzyszenie Jachtklub
Łomianki. Nazwa zadania: Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom.
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 W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki zawarto
5 umów na kwotę 51 000 zł. Realizowane zadania obejmowały zajęcia sportowe dla
dzieci, młodzieży i seniorów, rajdy rowerowe. Ze względu na panujące obostrzenia
wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego
chorobę COVID-19 oraz koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w związku
z niższymi dochodami Gmina, w wyniku rozeznania, które zadania mogą być
niezrealizowane zawarła aneksy zmniejszające wysokość dotacji lub porozumienia
o odstąpieniu od umów. W rezultacie kwota udzielonych dotacji zmniejszyła się do
25 360 zł, z której zrealizowano 3 zadania (zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów).

Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r.
Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”. Nazwa zadania: Seniorzy w akcji.
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Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r.
Fundacja Aktywni dłużej. Nazwa zadania: Joga na polanie

Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r. Fundacja
Promocji Rekreacji „KIM”. Nazwa zadania: Seniorzy w akcji.
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Fundacja Aktywni dłużej. Nazwa zadania: Ruch rozwijający Seniora – terapia ruchem II edycja,
dofinansowanie w ramach konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i
turystyki w 2020 r.
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 W zakresie edukacji społecznej i wychowania zawarto 1 umowę na kwotę 49 994 zł,
Realizowane zadania obejmowały warsztaty dla rodziców „Jestem świadomym
rodzicem”. Ze względu na panujące obostrzenia wprowadzone z powodu
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz
koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w związku z niższymi dochodami
zawarto aneks zmniejszający kwotę dotacji do wysokości 45 000 zł.

Projekt „Jestem świadomym rodzicem”, dofinansowany z budżetu Gminy Stare Babice
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Konkurs z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2020 r. Fundacja Nasze Szczęścia. Nazwa zadania:
Jestem świadomym rodzicem.

Konkurs z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2020 r. Fundacja Nasze Szczęścia.
Nazwa zadania: Jestem świadomym rodzicem
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5.2. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

W roku 2020 realizowana była współpraca o charakterze pozafinansowym, określonym
w Programie Współpracy, dotycząca:
 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.
Realizacja tej formy współpracy polegała m.in. na udostępnianiu organizacjom materiałów
związanych z konkursami ofert realizacji zadań publicznych i innych dokumentów służących
do realizacji współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Materiały związane
z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) były udostępnianie w formie
papierowej każdemu zainteresowanemu i elektronicznej do pobrania z miejsc ich publikacji.
Treść ogłoszeń konkursowych i formularze oraz rozstrzygnięcia były umieszczane na bieżąco
na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.
Gmina Stare Babice realizowała powyższy punkt programu współpracy na trzy sposoby:
informując poprzez media, korespondencję bezpośrednią kierowaną do organizacji
pozarządowych oraz w trakcie spotkań z przedstawicielami tych organizacji.
Na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco
zamieszczano informacje o aktualnościach życia Gminy Stare Babice oraz podejmowanych
decyzjach (uchwały, zarządzenia, decyzje). Niektóre informacje dotyczyły działań
realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Na stronie internetowej gminy były zamieszczane również ogłoszenia konkursowe Wójta
Gminy Stare Babice, a także rozstrzygnięcia konkursów. Organizacje pozarządowe mają
dostęp do bezpłatnych ogłoszeń i prezentacji swoich osiągnięć na łamach miesięcznika
Gazeta Babicka oraz na stronie internetowej Gminy. Najciekawsze wydarzenia inicjowane
przez organizacje pozarządowe były umieszczone na stronie internetowej Gminy. Na stronie
internetowej Gminy znajdowały się informacje na temat współpracy urzędu z organizacjami,
natomiast na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono roczny Program
Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
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W dniu 10 marca 2020 roku w Domu Kultury
Stare Babice odbyło się spotkanie dotyczące
współpracy
organizacji
pozarządowych,
stowarzyszeń i fundacji z Domem Kultury Stare
Babice.
W
spotkaniu
uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Babice
i Domu Kultury Stare Babice oraz przedstawiciele
licznie działających w naszej gminie organizacji
pozarządowych stowarzyszeń i fundacji.
W czasie spotkania rozmawiano o zasadach
współpracy, terminach zgłaszania do DK
wydarzeń, koncertów, itp. Podsumowano także
dwuletnią działalność Domu Kultury Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi, podziękowano
za udzielaną pomoc, ale także wskazano obszary,
które zdaniem zebranych należy poprawić.

 konsultowania z organizacjami projektów aktów
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

normatywnych

w dziedzinach

Od 19 września do 3 października 2019 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami
pozarządowymi projektu Programu Współpracy na rok 2020.
Gmina zapraszała przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w pracy komisji
konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach na realizację zadań
publicznych gminy Stare Babice.
 nieodpłatnych konsultacji i organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych.
Gmina na bieżąco przekazywała na swojej stronie internetowej informacje adresowane do
organizacji pozarządowych, w tym. m.in.:
 o uruchomieniu przez Lokalny Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie
BORIS w zakresie przygotowania wniosku do PUP w sprawie dofinansowania w związku
ze spadkiem przychodów na działalności statutowej (w ramach tarczy antykryzysowej dla
organizacji pozarządowych)
 o Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania
skutkom COVID-19, jako pomocy finansowej dla organizacji, które zostały poszkodowane
w wyniku epidemii korona wirusa, którego celem było doraźne wsparcie instytucjonalne
dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze
skutkami epidemii.
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Warto także wspomnieć, że w 2020 r. nabór i ocena ofert składanych przez organizacje
pozarządowe odbywało się przez system Witkac.pl, zakupiony przez gminę. Jest to narzędzie
znacznie ułatwiające współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi. Jest to
kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór
i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.
W dniu 5 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla organizacji z przedmiotowego systemu.
 nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu stanowiących
własność Gminy na organizowane przez podmioty przedsięwzięcia.
Gmina Stare Babice, placówki oświatowe, Dom Kultury Stare Babice udostępniają lokale na
spotkania, wydarzenia i szkolenia każdej organizacji pozarządowej, która realizuje zadania na
rzecz społeczności gminnej i która zwróci się o to z prośbą.
W ciągu 2020 roku Dom Kultury Stare Babice udostępniał przestrzeń Klubu Mieszkańca przy
ul. Polnej 40 na realizację działań statutowych następujących organizacji: Fundacji Nasze
Szczęścia, Fundacji Aktywni Dłużej, Fundacji KIM, Stowarzyszeniu Nasz Dom – Godne Życie,
Klubowi Seniorów Nadzieja oraz Starobabickiemu Uniwersytetowi III Wieku. W czasach
pandemii aktywność organizacji pozarządowych w formie stacjonarnej została jednak mocno
ograniczona ze względu na obowiązujące obostrzenia i większość aktywności została
przeniesiona do działań w formule online.
W placówkach oświatowych gminy organizacje pozarządowe mają również formalnie swoje
siedziby (np. w ZSP w Borzęcinie Dużym czy w SP im. Henryka Sienkiewicza w Starych
Babicach).
 założenia i aktualizacji bazy danych o lokalnych podmiotach programu.
Na stronie www.stare-babice.pl znajduje się spis organizacji pozarządowych, zarówno
zarejestrowanych na terenie gminy, jak i prowadzących tutaj działalność statutową
w ramach współpracy z gminą. Lista zawiera dane kontaktowe ogólnodostępne, w tym
odnośniki do stron internetowych, jeżeli dana organizacja taką prowadzi.
 współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez
informowanie o możliwości ich uzyskania.
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Na stronie internetowej gminy (w zakładce Dla Mieszkańca > Organizacje pozarządowe)
publikowane były informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych przez
organizacje pozarządowe z innych źródeł, niż budżet gminy Stare Babice.
 promowania przez Gminę działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego
wizerunku na stronie internetowej gminy i stronie podmiotowej BIP.
Przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie gminy są szeroko
propagowane w gminnych mediach, tj.: na stronie internetowej Gminy Stare Babice, koncie
facebook, cotygodniowym newsletterze i Serwisie Informacyjnym, a także na łamach Gazety
Babickiej. Wszystkie w/w media były wykorzystywane również do promowania działalności
organizacji pozarządowych.
Promocja organizacji pozarządowych w Internecie przebiegała zwykle 2-etapowo. Najpierw
za pośrednictwem mediów gmina zapraszała mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniu
organizowanym przez organizacji pozarządowych. Po wydarzeniu w mediach mieszkańcy
mogli przeczytać (lub obejrzeć w formie video) relację z wydarzenia. W ten sposób
zachęcając mieszkańców do większej aktywności, gmina promowała również organizatorów
wydarzenia. Relacje z wydarzeń były zamieszczane również w Gazecie Babickiej.
W ramach rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi, na stronie internetowej
w poszczególnych zakładkach tematycznych można znaleźć odnośniki do działań, które są
prowadzone przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Stare Babice.
Na stronie internetowej zamieszczanie są bieżące informacje z życia III sektora. Bardzo
często organizacje pozarządowe przesyłają do urzędu różnego rodzaju informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej Gminy. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń,
relacje z imprez, które organizują, bądź w których biorą udział, jak również informacje o ich
osiągnięciach, sukcesach. Najczęściej są to informacje z zakresu wydarzeń sportowych i
kulturalnych lub społecznych.

5.3. HONOROWY PATRONAT WÓJTA GMINY STARE BABICE
Na wniosek organizacji pozarządowych Wójt obejmował honorowym patronatem imprezy,
konkursy, których organizatorem były podmioty III sektora, był także fundatorem nagród,
dyplomów czy pucharów. Symbole Gminy – herb i logotyp, umieszczane były wielokrotnie na
materiałach, koszulkach, dyplomach realizowanych zadań, baner gminny używano w celu
identyfikacji gminnych reprezentacji na zawodach ponadlokalnych. Korzyść ze współpracy
była zatem obopólna.
W 2020 roku Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice objętych zostało siedem
wydarzeń:
1. 24. Mistrzostwa Europy w Carrom – impreza się nie odbyła (pandemia)
2. VI Turniej Piłki Ręcznej o Masters o Puchar Wójta Gminy Stare Babice
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3. „Kobiety Kobietom Uczta Dla Ciała i Duszy”
4. Realizacja filmów promujących wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi oraz
walory krajobrazowe Gminy Stare Babice.
5. „Bezpieczny weekend z Klaunem Wojtkiem”
6. Gminny konkurs plastyczny „Książka zrobiona inaczej”
7. Festiwal muzyczny „W krainie Chopina”
Zaproszenia oraz relacje z tych wydarzeń były dostępne w mediach, jakimi dysponuje gmina
Stare Babice.

5.4. KAMPANIA 1%
Gmina Stare Babice angażowała się również w działania mające na celu
popularyzację idei odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
W tym celu na stronie internetowej www.stare babice.pl prowadzona była zakładka
z wykazem organizacji działających na terenie gminy Stare Babice lub współpracujących
z babickim samorządem, które dały się poznać jako dobry partner
w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, realizujących wiele zadań na rzecz
naszych mieszkańców.
Gmina zaangażowała się także w działania związane z projektem „Wspieraj Lokalnie”
organizowanym przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki. W lutym 2020 r. na stronie internetowej zamieszczono
informację o tym projekcie oraz zachęcano osoby zamieszkałe na terenie naszej gminy, do
dołączenia do projektu.
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VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dotyczącym porządku
publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, jak również podejmowanie działań
mających na celu ochronę przeciwpożarową należy do zadań własnych Gminy.
Jednym ze Strategicznych Kierunków Działań w perspektywie do 2025 r., wytypowanym
w toku prac nad "Strategią", jest Priorytetowy kierunek nr 4: „Zapewnienie mieszkańcom
wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego”.
Działania prowadzone w 2020 r. na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa publicznego są realizacją Celu operacyjnego 2.6. Bezpieczna Gmina,
określonego w „Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025”, przyjętego Uchwałą
Nr XVII/150/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego realizowane są we współpracy
i przy zaangażowaniu wielu służb i instytucji, m.in.: Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, Straży Gminnej Gminy Stare Babice, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Urzędu Gminy.
Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego obejmują w szczególności następujące
obszary:
 utrzymanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy,
 ochronę spokoju, utrzymanie porządku na terenie gminy,
 zapobieganie pożarom i profilaktykę przeciwpożarową,
 realizację zadań zarządzania kryzysowego i zapewnienie mieszkańcom pomocy
w sytuacjach zagrożenia.
Działania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy polegają na
ograniczaniu niepożądanych zjawisk przestępczych i są realizowane przez policjantów
Komendy Powiatowej Policji. Gmina aktywnie wspomaga Policję w ograniczaniu
przestępczości i wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy m.in. poprzez
dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu a także finansowanie służb
ponadnormatywnych.
Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie gminy
realizuje Straż Gminna Gminy Stare Babice, we współpracy z innymi służbami i instytucjami.
W obszarze bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie przeciwpożarowym prowadzone są
wspólne czynności Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej.
Działania organów gminy w zakresie zarządzania kryzysowego koncentrują się na
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, reagowaniu w przypadku ich wystąpienia oraz
usuwaniu ich skutków. Zadania te realizowane są przez Wójta Gminy wspieranego przez
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, a realizowane przy współudziale służb porządku
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publicznego, Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w granicach administracyjnych
Gminy, a także komórek organizacyjnych urzędu, podległych i nadzorowanych jednostek
organizacyjnych, spółki gminnej, zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z kompetencjami.
Zadania w zakresie spraw obronnych realizowane są przy współpracy z Wojskową Komendą
Uzupełnień Warszawa – Ochota.
6.1. UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY
Nad utrzymaniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Babice czuwają
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z
siedzibą w Starych Babicach.
W listopadzie 2019 r. w Rewirze Dzielnicowych utworzono dodatkowy rejon służbowy
w gminie Stare Babice. Obecnie Rewir Dzielnicowych liczy 5 etatów, z czego trzech
dzielnicowych obsługuje rejon gminy Stare Babice.
W 2020 r. na terenie gminy Stare Babice policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
Komendy Powiatowej wszczęli 310 postępowań przygotowawczych, z których
163 przestępstwa zostały wykryte. Odnotowano spadek przestępstw wykrytych (z 210
w 2019 r. do 163 w roku 2020). Należy jednak podkreślić, że spadła ilość odnotowanych
przestępstw. Wskaźnik wykrywalności ogółem w 2020 r. wyniósł 52,58% i uległ zminieszeniu
w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie ogólna wykrywalność wynosiła 60,17%.

Tabela: Dane dotyczące przestępstw stwierdzonych i najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naszej gminy.
Kategoria
2018
2019
2020
Kradzież cudzej rzeczy
39
41
50
Kradzież z włamaniem
43
34
26
Uszkodzenie mienia
12
14
22
Kradzież pojazdów
4
9
9
Rozbój
1
0
0
Bójki i pobicia
1
0
1
Uszkodzenie ciała
4
2
3
Zabójstwo
0
0
Pełen katalog przestępstw
296
349
310
Ogółem przestępstwa o charakterze
194
217
203
kryminalnym

W 2020 na terenie Gminy Stare Babice doszło do 6 wypadków drogowych, co oznacza
spadek w stosunku do roku poprzedniego (w 2019 było 7 wypadków), w których w wyniku
zdarzenia jedna osoba zmarła, a 7 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną wypadków
drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i przekroczenie dozwolonej
prędkości oraz niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.
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W roku 2020 najczęściej występującym przestępstwem drogowym było kierowanie
pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do
alkoholu, określone w art. 178a §1 kodeksu karnego. Na terenie gminy Stare Babice
ujawniono 27 kierowców, którzy popełnili to przestępstwo (w roku poprzednim - 52).
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, w ramach
realizowanego od 2016 roku programu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonywali kontroli
miejsc wskazanych przez mieszkańców, gdzie ich zdaniem dochodziło do przestępstw lub
zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale także łamania przepisów ruchu
drogowego.
W wyniku podejmowanych czynności przez funkcjonariuszy policji:
 zatrzymano 52 osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa,
 ujawniono 36 osób poszukiwanych,
 wylegitymowano 2815 osoby,
 przeprowadzono 2995 interwencje własne oraz zlecone, zarówno w miejscach
publicznych, jak i w miejscach zamieszkania osób zgłaszających,
 w stosunku do 849 osób zastosowano postępowanie mandatowe lub środki
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
W wyniku ujawnienia wykroczeń w 2020 roku skierowano do Sądu 100 wniosków o ukaranie
(w 2019 r. skierowano do Sądu 93 wnioskI, a w 2018 - 88 wniosków).
Według oceny Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w chwili obecnej na terenie gminy Stare Babice nie istnieje poważne zagrożenie czynami
karalnymi popełnianymi przez osoby nieletnie. W porównaniu do ogólnej liczby przestępstw
ilość czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich stanowi bardzo niewielki procent.
Wśród nieletnich zamieszkałych na terenie gminy nie stwierdzono zagrożeń związanych
z żebractwem, prostytucją. Nie odnotowano także przestępstw narkotykowych wśród
nieletnich mieszkańców gminy. Odnotowano natomiast przypadki spożywania alkoholu przez
nieletnich. W celu przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji nieletnich policjanci
przeprowadzali rozmowy w rodzinie i z pedagogami, odbywali spotkania
z młodzieżą w szkołach oraz przeprowadzali kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży
(park, parkingi, skwery, tereny i obiekty niezagospodarowane).
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6.1.1. WSPÓŁPRACA POLICJI Z SAMORZĄDEM GMINNYM
 Dzięki współpracy Urzędu Gminy w Starych Babicach i Komendy Powiatowej Policji dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach policjanci mają
podgląd wizji z monitoringu Gminy Stare Babice.
Dotychczasowym wyłącznym użytkownikiem gminnego monitoringu była Straż Gminna
Gminy Stare Babice. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, w 2020 r. zostało
zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Stare Babice i Komendą Stołeczną Policji. W 2020
roku zostało wybudowane łącze światłowodowe do stacji operatorskiej w Komendzie
Powiatowej Policji w Starych Babicach. Dzięki temu obecnie funkcjonariusze Policji również
mają dostęp do monitoringu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Takie rozwiązanie daje
możliwość szybkiej reakcji Policji w przypadku jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń na
terenie gminy, a także stałego monitoringu przestrzeni publicznej przez babickich
policjantów.
 W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Stare Babice, w roku 2020, podobnie
jak w latach poprzednich, współpraca samorządu lokalnego z policją odbywała się na
wielu płaszczyznach. Policja realizowała takie programy prewencyjne jak: „Razem
Bezpieczniej”, „Bezpieczny Rowerzysta”, „Bezpieczny Pieszy”, „Bezpieczna Droga do
Szkoły”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Pasy”, „Telefony”, „Niechronieni
Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Trzeźwy Kierowca”, „Nie prowadzę po Alkoholu”,
„Alkohol i Narkotyki”, „Widoczny Bezpieczny” oraz „Bezdomność”.
 W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizując procedurę „Niebieskiej Karty”
dzielnicowi systematycznie uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych i Zespołu
Interdyscyplinarnego.
 W 2020 r. samorząd gminy Stare Babice wspierał finansowo i rzeczowo działania
mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców:
 udzielono pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w postaci dotacji celowej
na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego. Wartość dotacji 40 000 zł.
 przekazano Policji kwotę 46 250 zł, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne, co
pozwoliło wystawić dodatkowe służby ponadnormatywne,
 dofinansowano kwotą 45 000 zł zakup radiowozu.

Dzięki dofinansowaniu, w grudniu 2020 roku flota transportowa Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach została powiększona
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o kolejny radiowóz. Pojazd wykorzystywany jest w codziennej służbie przez policjantów
pionu prewencji ze starobabickiej komendy.

Nowy radiowóz Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach

 W ramach dofinansowania ze środków Gminy Stare Babice na potrzeby Komendy
Powiatowej Policji zakupiono:
 narkotestery do urządzenia Drägger (pozwalające na przeprowadzenie badania
kierowców pod kątem substancji psychotropowych i odurzających);
 materiały promocyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności
nadużywania alkoholu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w siedzibie Komendy Policji w Starych Babicach
mieszkańcy gminy i osoby przebywające na terenie gminy przed rozpoczęciem jazdy mogą
sprawdzić zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W 2019 r. Gmina Stare Babice,
w ramach umowy użyczenia, przekazał na potrzeby Policji alkomat Promiler, służący do
przeprowadzania prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości.
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Alkomat Promiller służący do przeprowadzania prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości.

6.2. DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH
I TERENACH PUBLICZNYCH
W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie osób
pieszych zrealizowano następujące inwestycje:
o wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Doświetlono przejścia dla pieszych w 12 następujących lokalizacjach na terenie gminy (w
tym zadanie FS-041RI z funduszu sołeckiego).
Na ul. Warszawskiej:
o Borzęcin Duży – przy posesji 839;
o Borzęcin Duży – przy posesji 717 (przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową);
o Wojcieszyn – przy posesji 732;
o Wojcieszyn – przy posesji 539;
o Koczargi Nowe – przy posesji 441;
o Koczargi Nowe – przy posesji 419;
o Koczargi Nowe – przy posesji 399 (przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną) - z Funduszu
Soleckiego. Zadanie realizowane z dofinansowaniem MIAS,
o Zielonki Wieś – przy posesji 345;
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o Stare Babice – przy posesji 257 (przy skrzyżowaniu z ul. Kutrzeby);
o Stare Babice – przy Parku Handlowym;
o Lubiczów – przy posesji 97 (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa);
oraz
o ul. Łaszczyńskiego w Blizne Łaszczyńskiego– przy posesji 42 (przy skrzyżowaniu
z ul. Fortową).
Koszt ich wykonania wyniósł ponad 200 000 zł.

Doświetlenie przejścia dla pieszych przy posesji nr 539 w Wojcieszynie
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Doświetlenie przejścia dla pieszych przy posesji nr 732 w Wojcieszynie

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Borzęcinie Dużym
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Doświetlenie przejścia dla pieszych w Borzęcinie Dużym

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koczargach Nowe, przy posesji 419
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Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koczargach Nowych, przy posesji 441

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Lubiczowie

144

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Babicach Nowych (przy Centrum Handlowym)

Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby, Stare Babice
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Doświetlenie przejścia dla pieszych Zielonki-Wieś

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koczargach Nowych, skrzyżowanie z ul. Szkolną
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Doświetlenie przejścia dla pieszych w Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Fortową

 rozbudowano oświetlenie na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do 2,
 doposażono o 3 latarnie oświetlenie ul. Mickiewicza na odcinku
ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego,

między

 wykonano budowę sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew,
 wykonano doświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od
ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach-Parceli,
 przygotowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia na ul. Mizikowskiego
w Starych Babicach. Gmina uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu.
 wykonano oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II - Stare Babice.
W ramach realizacji zadania wykonano oświetlenie uliczne Alei Dębów Katyńskich i ciągu
pieszego od ul. Sienkiewicza. I etap realizowany był ze środków funduszu sołeckiego,
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Oświetlenie uliczne Alei Dębów Katyńskich i ciągu pieszego od ul. Sienkiewicza.

Oświetlenie uliczne Alei Dębów Katyńskich i ciągu pieszego od ul. Sienkiewicza.
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W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenach publicznych wykonano oświetlenie stawu
w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej oraz doprowadzono energię
elektryczną do wiaty.

Oświetlenie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej

Oświetlenie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej
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W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności uczestników ruchu
drogowego, zrealizowano następujące inwestycje:
 Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS – wyświetlacza
prędkości rzeczywistej w ilości szt. 2 - wydatkowano 25 830,00 zł. Zakupiono
i zamontowano wyświetlacze prędkości, mobilizujące kierowców do ograniczenia
prędkości na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi. Realizacja w ramach zadań z Funduszu
Sołeckiego Zielonki-Wieś.
 Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy – pulsujący
„ZWOLNIJ” wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie
Sołectwa Zielonki-Parcela – wydatkowano 25 830,00 zł. Zakupiono, zamontowano i
uruchomiono dwa uliczne sygnalizatory świetlne – radarowe wyświetlacze prędkości w
postaci pulsującego znaku ostrzegawczego o treści „Zwolnij” lub „Dziękuję”.
Sygnalizatory zostały zamontowane przy ul. Południowej po obu stronach drogi.
Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego – Zielonki-Parcela. Zadanie
dofinansowane w ramach MIAS Mazowsze 2020.
 Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego – wydatkowano 25 830,00 zł. Zakupiono
i zamontowano wyświetlacze prędkości, mobilizujące kierowców do ograniczenia
prędkości w miejscowości Topolin. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego –
Topolin.
 Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza
–– wydatkowano 25 830,00 zł. Zakupiono i zamontowano wyświetlacze prędkości,
mobilizujące kierowców do ograniczenia prędkości w miejscowości Lipków przy
ul. Jakubowicza. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego - Lipków.
 Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego informującego o prędkości na ulicy
Ogrodniczej –– wydatkowano 25 830,00 zł. Zakupiono i zamontowano wyświetlacze
prędkości, mobilizujące kierowców do ograniczenia prędkości przy ul Ogrodniczej w
miejscowości Babice Nowe. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego - Babice
Nowe.
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6.3. OCHRONA PORZĄDKU I SPOKOJU NA TERENIE GMINY – STRAŻ GMINNA
W obszarze działań na rzecz zapewnienia porządku aktywnie pracowała Straż Gminna. Od
dnia 1 stycznia 2020 r. stan etatowy Straży Gminnej zwiększył się o trzy dodatkowe etaty (i
wynosi 12 etatów ogółem). Było to związane z potrzebą obsługi w nowo funkcjonującym
monitoringu wizyjnym na terenie
Gminy Stare Babice.
Łącznie
w
systemie
ośmiogodzinnym strażnicy gminni
wypracowali łącznie 768 służb, z
czego 50 służb w dni weekendowe i
świąteczne, a 51 slużb odbyło się
przy
współpracy
z
innymi
jednostkami, tj. 46 – z Policją, 5 –
ze służbami KPN.
Patrolując teren gminy służbowymi
pojazdami marki Skoda Roomster i
Ford Courier strażnicy przejechali łącznie 53 340 kilometrów.
Rok 2020 z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV2 i wprowadzonymi przez rząd z tego tytułu obostrzeniami na terenie całego kraju
spowodował, że wiele założeń i zadań przypisanych do realizacji Straży Gminnej miało inny
charakter niż w poprzednich latach. Również wprowadzane w tym czasie przepisy
porządkowe były na tyle niespójne w podstawie prawnej czy też dawały możliwość różnej ich
interpretacji, że ich wykonanie stawało się niemożliwe czy też w znacznym stopniu
utrudnione.
W roku 2020 funkcjonariusze Straży Gminnej podjęli i przeprowadzili łącznie 2125
interwencji, na które składały się interwencje przeprowadzone z własnej inicjatywy,
zgłoszone przez mieszkańców gminy, zlecone przez jednostki organizacyjne Urzędu Gminy
Stare Babice lub inne instytucje.
Realizując zadania w zakresie poprawy stanu porządku, bezpieczeństwa i czystości na
terenie gminy Stare Babice Strażnicy Gminni interweniowali głównie:
 zakłócenie porządku publicznego i spokoju – 439,
 zagrożenia w ruchu – 600,
 ochrona środowiska i gospodarki odpadami – 438,
 zagrożenia życia i zdrowia – 138,
 zagrożeń pożarowych, katastrof – 3,
 awarii technicznych – 41,
 dot. zwierząt – 351,
 pozostałe – 115.
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Dodatkowo wydano dyspozycję usunięcia 5 pojazdów na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Do miejsca zamieszkania doprowadzono 53
osoby nietrzeźwe.
Współpraca Straży Gminnej z innymi służbami i instytucjami.
 Straż Gminna Gminy Stare Babice w roku 2020 odbyła 46 wspólnych patroli z Policją oraz
5 patroli ze Strażnikami Kampinoskiego Parku Narodowego.
 W trakcie wspólnych patroli z Policją funkcjonariusze Straży Gminnej wspierali działania w
zakresie zwalczania pandemii Coronawirusa SARS-CoV-2 miedzy innymi poprzez wspólne
kontrole miejsca zamieszkania osób przebywających na kwarantannie oraz miejsc, gdzie
przebywają większe skupiska osób pod kątem przestrzegania wprowadzonych obostrzeń.
 Strażnicy Gminni uczestniczyli w 3 akcjach zabezpieczających miejsca zdarzeń oraz
w cyklicznych akcjach tj. Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje,
Akcja Znicz oraz brała udział w zabezpieczeniu wyborów prezydenckich. W trakcie
wskazanych zabezpieczeń zaangażowanych było 106 strażników.
 Pomimo występowania w 2020 roku obostrzeń związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemiologicznego współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej była
realizowana pomiędzy Strażą Gminną w Starych Babicach, a Komendą Powiatową Policji dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez wspólne patrole oraz stałą wymianę
informacji przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych o występujących zagrożeniach.
 Strażnicy Gminni utrzymywali w ramach obchodu swojego przydzielonego rejonu stały
kontakt z Radnymi Gminy Stare Babice oraz z Sołtysami, w czasie których dochodziło do
wymiany uwag i spostrzeżeń na temat najbardziej uciążliwych zagrożeń dla lokalnej
społeczności. Wypracowywano wspólne wnioski i przedsięwzięcia zmierzające do ich
ograniczenia oraz poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Babice.
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 Straż Gminna uczestniczyła w akcji dystrybuowania maseczek w ramach akcji „Maseczka
dla Mieszkańca”, zorganizowanej przez Urząd Gminy Stare Babice.

 W okresie zimowym Straż Gminna wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
prowadziła działania pod krypt. „Bezdomni”. Wspólne działania polegały na objęciu
kontrolą budynków, pustostanów oraz miejsc gdzie przebywały osoby bezdomne celem
udzielania im szeroko rozumianej pomocy. Na terenie Gminy Stare Babice ujawniono
jedno miejsce przebywania osób bezdomnych, lecz w trakcie prowadzonych cyklicznych
kontroli żadna z przebywających tam osób nie zgłaszała potrzeby takiej pomocy.
 Na terenie Gminy Stare Babice w roku 2020 Strażnicy Gminni uczestniczyli
w zabezpieczeniu 8 imprez o charakterze: kulturalno – rozrywkowym, sportowym oraz
patriotyczno-religijnych.
 W ramach akcji „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje” podejmowano szereg działań
mających na celu zapobieganie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży oraz eliminowanie zagrożeń. M.in. w dniu 5 lutego 2020 Strażnicy Gminni
przeprowadzili zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym pt.
"Bezpieczne Ferie" dla klas 0-3. Podczas spotkania inspektorzy rozmawiali z uczniami nt.
bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych. Utrwalili i poszerzyli wiedzę uczniów:
Jakie zagrożenia mogą nas spotkać?
Jak reagować gdy ktoś zasłabnie?
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Jak zachować bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów w górach?
W jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej na stoku?
W jakich miejscach można bawić się bezpiecznie?
Jak pomóc osobie, która weszła na zmrożony staw i pękł lód?
W drugiej części spotkania dzieci obejrzały film pt. „Bezpieczna droga z radami
SpongeBoba” o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. Film bardzo zaciekawił
uczniów. Każda jego scenka kończyła się podsumowaniem w postaci pytania konkursowego,
na które odpowiadali uczniowie.

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym pt. "Bezpieczne Ferie".

6.3.1. MONITORING WIZYJNY NA OBSZARZE GMINY STARE BABICE
W celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w roku 2019 dokonano uporządkowania
spraw związanych z monitoringiem wizyjnym na obszarze Gminy Stare Babice, tj. przekazano
to zadanie do realizacji Straży Gminnej oraz uruchomiono Centrum Monitoringu.
Od 1 stycznia 2020 r. monitoring obsługiwany przez trzy nowo zatrudnione osoby na
stanowisku starszych operatorów elektronicznych monitorów ekranowych. W trakcie służby
mają do dyspozycji 72 kamery umiejscowione w 37 punktach. Dodatkowo obsługują numer
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alarmowy 986 w ramach, którego przyjmują zgłoszenia od mieszkańców Gminy Stare
Babice.
W trakcie swojej rocznej działalności zespół monitoringu gminnego zrealizował/wykonał
następujące czynności:
 Interwencje wynikające z prowadzonych obserwacji za pośrednictwem kamer - 132,
 Sporządzenie dokumentacji z ujawnionych wykroczeń – 106,
 Przyjęte zgłoszenia z numeru alarmowego 986 – 853,
 Sporządzenie dokumentacji dla Policji do prowadzonych postępowań – 12,
 Zgłoszenie i monitorowanie awarii urządzeń monitoringu w celu ich usunięcia – 21,
Na podstawie informacji przekazanych przez zespół monitoringu wizyjnego
Strażnikom Gminnym będącym w terenie, zastosowano wobec sprawców czynów
następujące środki karne i oddziaływani wychowawczego:
 Nieprawidłowe parkowanie 102 w tym 33 mandaty, pouczeń 19, inne -50,
 Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym 54 w tym 22 mandaty, pouczeń 14, inne 18,
 SARS-CoV-2 - obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem - 30 w tym 1 mandat,
pouczeń - 13, inne - 16.
Dzięki prowadzonej w terenie bieżącej współpracy Strażników Gminnych
z pracownikami monitoringu byli oni na bieżąco informowani przed dojazdem na miejsce
interwencji o tym co się wydarzyło i kto jest sprawcą czynu. Informacje te szczególnie były
potrzebne w ustaleniu i wskazaniu wśród grupy osób będącej na miejscu konkretnej osoby
popełniającej wykroczenie czy też niewłaściwie się zachowującej np. spożywanie alkoholu w
miejscu niedozwolonym.

 Wydatki z budżetu gminy na realizację zadań Straży Gminnej wyniosły w 2020 roku
ogółem 1 161 855,14 zł.

6.4.. ZAPOBIEGANIE POŻAROM I PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA
Ważnym uzupełnieniem działań w celu tworzenia warunków do utrzymania bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy są zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Na terenie Gminy Stare Babice bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewniają dwie
Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Stare Babice oraz OSP Borzęcin Duży. Obie jednostki należą
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
OSP Stare Babice liczy 66 druhów czynnych, w tym 6 z nich to członkowie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, natomiast OSP Borzęcin Duży liczy 61 druhów czynnych, w tym 15
z nich to członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
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Tabela: Ilość działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP w 2020 r.:
Rodzaj czynności
Ogółem
OSP Stare Babice
Pożary
58
44
Miejscowe zagrożenia
123
41
Alarmy fałszywe
50
22
Ogółem:
331
207

OSP Borzęcin Duży
14
82
28
124

Samochody pożarnicze znajdujące się na wyposażeniu OSP Stare Babice: Man TGM 13.280
GBA 2,5/25, Volkswagen Transporter SLKw, SCANIA P82 GCBA , IVECO SD 37.

Samochody pożarnicze znajdujące się na wyposażeniu OSP Borzęcin Duży: Fiat Ducato SLRd
, Renault Midlum GBA 2,5/24, SCANIA GCBA 5/36, Mercedes VITO.
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W 2020 roku, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i gotowości
bojowej OSP w 2020 roku, dzięki ofiarności mieszkańców sołectw: Borzęcin Duży, Borzęcin
Mały, Wojcieszyn, Wierzbin, Koczargi Nowe, Zalesie i Stanisławów, w ramach Funduszu
Sołeckiego, zakupiono pojazd wielozadaniowy marki Polaris Ranger.
Zakup pojazdu wielozadaniowego marki Polaris Ranger został dokonany po przeprowadzeniu
dogłębnej analizy działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie Gminy Stare
Babice. Okresowe susze na terenach leśnych i przyległych do nich nieużytków, wymuszają
prowadzenie działań w bardzo trudnym terenie, gdzie dotarcie standardowymi
samochodami ratowniczo – gaśniczymi jest niemożliwe. Pojazd będzie wykorzystywany
w czasie długotrwałych akcji oraz ćwiczeniach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim
i krajowym.
Polaris zaledwie miesiąc po włączeniu do podziału okazał się niezastąpionym narzędziem
przy usuwaniu skutków czerwcowych nawałnic.
Ponadto już dwukrotnie był wykorzystywany przy poszukiwaniach osób zaginionych na
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz brał udział w kontroli dróg pożarowych oraz
zaopatrzenia wodnego w KPN.
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Pojazd wielozadaniowy marki Polaris Ranger

W zakresie działań prewencyjnych w celu operacyjnego rozpoznania terenu
przeprowadzane były kontrole dostępności dróg pożarowych i dojazdowych na terenie
Gminy i KPN oraz doraźne kontrole sprawności hydrantów przeciwpożarowych,
wprowadzając ponadstandardowe ich oznakowanie taśmami odblaskowymi, w znacznym
stopniu zwiększające ich widoczność.
Natomiast działania prewencyjne związane z pandemią obejmowały:
 liczne szkolenia wewnętrzne dla naszych ratowników dotyczące stosowania
specjalnych środków ochrony indywidualnej (kombinezonów Tychem) oraz
prawidłowej dekontaminacji w przypadku interwencji z potwierdzonym bądź
możliwym przypadkiem zachorowania na Covid-19,
 dostawa środków do dezynfekcji do gminnych szkół podstawowych,
 użyczenie pneumatycznego namiotu medycznego będącego na wyposażeniu OSP
Borzęcin Duży Szpitalowi w Żyrardowie,
 pomoc w dostawie maseczek wielorazowego użytku zakupionych przez Urząd Gminy
Stare Babice dla wszystkich mieszkańców.
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Druhowie OSP dystrybuowali maseczki dla mieszkańców Gminy Stare Babice.

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej w 2020 r. przeprowadzono ćwiczenia
praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w następujących obiektach
Gminy Stare Babice:
 Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli,
 Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych.
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców strażacy OSP
zabezpieczali imprezy plenerowe, organizowane na terenie Gminy i Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, wspierając służby porządkowe oraz medyczne, takie jak m.in.: Kino Plenerowe
w Zielonkach, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonkach-Parceli.
Wyjątkowo mało odnotowano w 2020 roku pożarów traw, oraz ani jednego pożaru lasu, co
świadczy o tym, że ograniczenia w przemieszaniu się oraz dystans społeczny, jaki wszyscy
staramy się zachować miał tutaj duże znaczenie.
W czerwcu 2020 r., w związku z intensywnymi opadami, wystąpiły podtopienia,
w szczególności w zachodniej części gminy, w Toplinie, który jest położony najniżej.
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Strażacy z OSP Stare Babice i OSP Borzęcin w czasie podtopień spowodowanych
intensywnymi opadami, uczestniczyli w działaniach w tym rejonie bardzo intensywnie,
odpompowując wodę z pól do stawu w Borzęcinie Dużym i dalej do rowów na terenie KPN-u.
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Strażacy OSP w działaniach związanych z podtopieniami.

Skalę podtopień w rejonie Topolina, a tym samym problemu, który wymaga rozwiązania,
obrazują poniższe zdjęcia.
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Z budżetu Gminy w 2020 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową kwotę
713 573,83 zł, w tym: wydatki majątkowe – 395 090,00 zł, wydatki bieżące 319 483,83 zł).

 Z wydatków bieżących, w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 75 211,24
zł na: ubrania ochronne dla strażaków, defibrylator, nosze kubełkowe, agregat
prądotwórczy, manekin szkoleniowy, sprzęt łączności i urządzenia klimatyzacyjne oraz
wykonano neon informacyjny (OSP Stare Babice).
W ramach wydatków inwestycyjnych:
 wykonano modernizację poddasza w budynku strażnicy OSP Borzęcin Duży. Wykonano
przebudowy schodów i adaptację poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
W wyniku adaptacji powstało użytkowe poddasze składające się z sali konferencyjnej,
kuchni, pokoju biurowego oraz sanitariatu. Koszt wykonania robót budowlanych 266
840,00 zł,
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 udzielono dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP
w Starych Babicach w kwocie 10 000,00 zł. W ramach przekazanej dotacji Ochotnicza
Straż Pożarna w Starych Babicach założyła moduły paneli fotowoltaicznych typ Hipro
TP660M320 oraz zamontowano falownik Huawei typ Sun200-8KTL-MO/3FAZ.
Z wydatków majątkowych, w ramach Funduszu sołeckiego dla Ochotniczych Straży
Pożarnych zakupiono:
 pojazd wielozadaniowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym,
 sołectwo Wojcieszyn przeznaczyło na ten cel kwotę 10 000 zł,
 sołectwo Stanisławów przeznaczyło na ten cel kwotę 5 000,00 zł,
 sołectwo Wierzbin przeznaczyło na ten cel kwotę 9 000,00 zł,
 sołectwo Zalesie przeznaczyło na ten cel kwotę 3 000,00 zł,
 sołectwo Borzęcin Mały przeznaczyło na ten cel kwotę 15 000,00 zł,
 sołectwo Borzęcin Duży przeznaczyło na ten cel kwotę 35 000,00 zł,
 sołectwo Koczargi Nowe przeznaczyło na ten cel kwotę 5 000,00 zł.
Pojazd wielozadaniowy marki Polaris Ranger zakupiono za łączną kwotę 82 000,00 zł dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. Doświadczenia ratowniczo – gaśnicze
ostatnich lat z terenu naszej gminy wskazywały na potrzebę zakupu tego typu pojazdu.
Okresowe susze na terenach leśnych i przyległych do nich nieużytków, wymuszają niekiedy
prowadzenie działań w bardzo trudnym terenie, gdzie dotarcie standardowymi pojazdami
pożarniczymi często bywa niemożliwe. Pojazd ten będzie również wykorzystywany przy
działaniach poszukiwawczo-ratowniczych osób zaginionych i ratunkowych na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego.

 przyczepę pożarniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym,
Środki na ten cel przeznaczyły sołectwa: Borzęcin Duży –4 725,00 zł, oraz sołectwo Koczargi
Stare - 6 725,00 zł.
Przyczepkę pożarniczą zakupiono w związku w celu przewozu pojazdu wielozadaniowego
marki Polaris Ranger. Przyczepka będzie miała zastosowanie w czasie pożarów lasów oraz
działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w bardzo trudnym terenie. Będzie też
wykorzystywana w czasie długotrwałych akcji oraz ćwiczeniach o zasięgu powiatowym,
wojewódzkim i krajowym, a także podczas działań logistycznych, dystrybucji środków
ochrony i płynów.

 Sprężarkę do napełnienia butli powietrznych aparatów ochrony układu oddechowego
dla Ochotniczej Straży pożarnej w Borzęcinie Dużym.
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Środki na ten cel przeznaczyły sołectwa:
 Koczargi Stare - kwotę 6 950,00 zł.
 Borzęcin Duży - wydatkowano kwotę 7 950,00 zł.
 Borzęcin Mały - wydatkowano kwotę 9 900,00 zł.
Sprężarkę do napełniania butli powietrznych aparatów ochrony układu oddechowego
zakupiono w związku z koniecznością utrzymania gotowości bojowej. Zakup ten ma duże
zastosowanie podczas długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych, w których
wykorzystywane są aparaty ochrony dróg oddechowych, obniży też koszty dowozu sprzętu
do komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu w celu napełniania butli oraz
czasu związanego z pełną dyspozycyjnością do prowadzenia działań.

6.5. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM POMOCY W SYTUACJACH
ZAGROŻENIA
Wójt gminy kieruje oraz koordynuje realizację zadań obronnych, obrony cywilnej oraz
zarządzania kryzysowego. Jest szefem Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącym Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej1
obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich
skutków.
Zasady oraz sposoby realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Stare Babice określa,
wprowadzony zarządzeniem wójta gminy, Plan Obrony Cywilnej Gminy Stare Babice. Do
wykonywania zadań obrony cywilnej (w zakresie ostrzegania, alarmowania i ochrony
ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych w czasie
wojny lub klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, przezwyciężania ich bezpośrednich
następstw, jak też zapewnienia ludności warunków koniecznych do przetrwania), utworzono
następujące formacje obrony cywilnej: Formacja do Zadań Ogólnych, Formacja Ratownictwa
Medycznego, Formacja Ratownictwa Komunalnego, Formacja Ochrony Płodów Rolnych,
Drużyna Wykrywania i Alarmowania.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy w zakresie ostrzegania ich przed
grożącym niebezpieczeństwem, wykorzystywany jest, uruchomiony w 2017 roku,
nowoczesny scentralizowany System Wczesnego Ostrzegania, umożliwiający za pomocą

1

art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst
jednolity, Dz. U. 2019, poz. 1541 z późn. zm.)
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syren szczelinowych o dużej mocy, ogłaszanie alarmów zarówno sygnałem akustycznym jak
i przekazywanie komunikatów głosowych.
Zasady oraz sposoby realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Stare
Babice określa, wprowadzony zarządzeniem wójta gminy, Plan Zarządzania Kryzysowego
Gminy Stare Babice. Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań
zarządzania kryzysowego jest, powołany przez wójta Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego, wspierający wójta w realizacji zadań w zakresie zapobiegania sytuacjom
kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania
infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.
Działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2020 roku na terenie
Gminy Stare Babice, skierowane były przede wszystkim na realizację zadań
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, związanych z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.
Zadania te zostały określone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz.374 z
późn zm.), a także rozporządzeniami wykonawczymi właściwych ministrów, decyzjami
Wojewody Mazowieckiego oraz decyzjami i wytycznymi otrzymywanymi z Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
W 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
w składzie rozszerzonym o zaproszonych specjalistów i gości, poświęconych analizie
zagrożeń i wypracowaniu decyzji w zakresie realizacji na terenie Gminy Stare Babice działań
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2.
Sprawy obronne w 2020 roku były realizowane w warunkach pandemii we współpracy
z Wojskowym Komendantem Uzupełnień Warszawa - Ochota głównie w zakresie nakładania
na mieszkańców gminy decyzjami administracyjnymi Wójta Gminy obowiązku świadczeń
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (w 2020 roku wydano 8 decyzji na świadczenia
osobiste i 2 decyzje na świadczenia rzeczowe).
W celu podniesienia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie
kierowania i wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,
w 2020 roku przeprowadzono szkolenia dla kierowniczej kadry urzędu, kierowników
jednostek podległych i nadzorowanych oraz pracowników urzędu gminy realizujących
zadania obronne, realizowane z powodu pandemii w ograniczonym zakresie, głównie
w formie online, w których uczestniczyło 56 osób.
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W ramach powszechnej samoobrony oraz działalności popularyzująco-instruktażowej
dla ludności, w lokalnej prasie, newsletterze i na stronie internetowej urzędu, publikowano
materiały popularyzujące sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizując „Wytyczne Wojewody
Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w 2020 roku”, podjęte zostały na terenie Gminy następujące
działania:
1) nieprzerwanie prowadzono analizę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa

mieszkańców Gminy oraz podejmowano szereg działań mających na celu zapobieganie
przestępczości, poprawę bezpieczeństwa i wyeliminowanie zagrożeń;
2) prowadzono działania informacyjno - profilaktyczne, mające na celu podniesienie

poziomu świadomości wśród
epidemiologicznego COVID-19;

mieszkańców

gminy

w

zakresie

zagrożenia

3) funkcjonariusze Policji i Straży Gminnej, podczas spotkań edukacyjnych z dziećmi oraz

młodzieżą, propagując bezpieczne zachowania, rozdawali poprawiające bezpieczeństwo
na drodze elementy odblaskowe,
4) w czasie ferii zimowych i wakacji letnich patrole Policji i Straży Gminnej monitorowały
okolice osiedli mieszkaniowych i miejsc grupowania się dzieci i młodzieży, współdziałając
z mieszkańcami w rozwiązywaniu problemów porządkowych i bezpieczeństwa,
5) funkcjonariusze Policji we współdziałaniu ze strażnikami Straży Gminnej podejmowali

działania wyprzedzające, zmierzające do zabezpieczenia wytypowanych miejsc
niebezpiecznych poprzez ich monitorowanie z większą częstotliwością i objęcie
szczególnym nadzorem, a także powadzono obserwację i kontrole punktów sprzedaży
alkoholu na terenie gminy, pod kątem sprzedaży alkoholu i tytoniu osobom nieletnim.
6) w lokalnej prasie, na stronach internetowych Urzędu Gminy, newsletterze oraz przez

druhów gminnych OSP, prowadzono akcję uświadamiającą mieszkańców gminy
o zagrożeniach i skutkach zatrucia tlenkiem węgla w obiektach (budynkach) ogrzewanych
paliwem stałym;
7) w okresie całego 2020 roku, w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

prowadzono nieprzerwanie działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także prowadzono
działania profilaktyczne, mające na celu podniesienie poziomu świadomości wśród
mieszkańców gminy w zakresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
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W 2020 roku w ramach działań przeciw rozprzestrzenianiu się COVID-19 z rezerwy
finansowej budżetu gminy na zarządzanie kryzysowe wydano ogółem 272 162,68 zł, w
tym:
 na zakupy - 254 795,18 zł,
 na usługi - 17 367,50 zł.

6.6. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OGRANICZANIA ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA
SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2.
W dniu 10 marca 2020 r. wprowadzono pierwsze obostrzenia w Polsce: odwołanie imprez
masowych zaplanowanych w przestrzeni otwartej ≥ 1000 uczestników i ≥ 500 osób dla
wydarzeń odbywających się w przestrzeni zamkniętej.
W dniu 11 marca 2020 r. – ogłoszenie pandemii COVID-19 przez WHO.
W dniu 12.03.2020 r. – wprowadzono zamknięcie wszystkich szkół do 25.03., co zostało
potem przedłużone do 10 kwietnia. Zajęcia odbywały się zdalnie, podobnie uniwersytety
przeszły na nauczanie zdalne, aktywność instytucji kulturalnych, tj. filharmonii, operi,
teatrów, muzeów, kin, została zawieszona od 12 marca 2020 r.
W dniu 20.03.2020 r. – oficjalne ogłoszenie epidemii w Polsce przez premiera RP Mateusza
Morawieckiego.

W ramach prowadzonych działań profilaktyczno – zapobiegawczych w zakresie
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku, Wójt Gminy Stare Babice
podjął szereg inicjatyw i czynności, w okresie pandemii, na terenie Gminy Stare Babice,
w tym:.
1) Już w dniu 10 marca 2020 r. z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice odbyła się narada
z udziałem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim-Zachodnim, Naczelnika Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, przedstawicieli Komendanta Powiatowego Policji, Przewodniczącego Rady
Gminy Stare Babice, radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych
i nadzorowanych, Komendanta Straży Gminnej, Prezesów Ochotniczych Straży
Pożarnych, Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Stare Babice i Członków Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie oceny aktualnej sytuacji zagrożenia
epidemią koronawirusa COVID-19 na terenie naszej gminy.
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2) w dniu 11 marca 2020 r. wydano komunikat w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa oraz z informacją strony rządowej dotyczącą zamknięcia wszystkich
placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych, itp. na terenie kraju;
3) w dniu 11 marca 2020 r. opublikowano informację dotyczącą odwołania zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych oraz ich zamknięcia,
począwszy od dnia 16 marca 2020 roku;
4) w dniu 11 marca 2020 r. poinformowano mieszkańców o sposobie rejestracji wniosków
do placówek oświatowych w ramach tzw. e-rekrutacji;
5) w dniu 11 marca 2020 r. odwołano wszystkie planowane imprezy i wydarzenia w:
a)
Domu Kultury,
b)
GOSiR,
c)
Bibliotece;
6) w dniu 12 marca 2020 r. wydano komunikat Przewodniczącego Rady Gminy
o odwołaniu najbliższych posiedzeń Komisji i Rady Gminy;
7) w dniu 12 marca 2020 r. wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
w związku z pandemią koronawirusa, podano je do publicznej wiadomości oraz
umieszczono odpowiednie informacje na obiektach,
8) w marcu przeprowadzono odprawę kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz zapoznano
pracowników urzędu z nową sytuacją w gminie oraz w pracy i funkcjonowaniu urzędu;
9) 12 marca 2020 r. Wójt Gminy brał udział w posiedzeniu na poziomie starostwa
poświęconemu sytuacji w powiecie w związku z pandemią, na którym
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zaproponował/zgłosił wniosek o codzienne publikowanie informacji/komunikatów na
stronie www dotyczących sytuacji w powiecie w związku z koronawirusem, co zostało
przyjęte i jest obecnie realizowane;
10) w dniu 13 marca 2020 r. przesunięto spotkania bezpośrednie z mieszkańcami;
11) 13 marca 2020 r. opublikowano listę podmiotów gospodarczych realizujących dowóz
jedzenia na terenie gminy;
12) na bieżąco publikowano informacje dotyczące pandemii, pochodzące z serwisów
rządowych oraz powiatowych;
13) w dniu 16 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego,
podczas
którego
omówiono
sposób
realizacji
i nakazano podjęcie działań wynikających z zarządzeń, informacji, poleceń
i zaleceń, które wpłynęły do Urzędu Gminy od Wojewody Mazowieckiego, Głównego
Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojskowego Komendanta
Uzupełnień;
14) w dniu 16 marca 2020 r. opublikowano ostrzeżenie o oszustach oraz podejrzanych
wiadomościach SMS, wykorzystujących okres epidemii w celu popełnienia przestępstwa;
15) 16 marca poinformowano ponownie mieszkańców o zasadach e-rekrutacji
w okresie epidemii;
16) 16 marca 2020 r. uruchomiono specjalny numer interwencyjny dla mieszkańców, gdzie
mogą zgłaszać do GOPS-u różne problemy, np. pomoc dla seniora, czy osób samotnych;
17) 16 marca opublikowano informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
18) 17 marca 2020 r. opublikowano (kolejny) komunikat dotyczący dalszych ograniczeń
w funkcjonowaniu Urzędu oraz jednostek w związku z pandemią;
19) wprowadzono dodatkowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu: praca zdalna, praca
rotacyjna, harmonogramy pracy, itd.;
20) na bieżąco publikowano instrukcje i zalecenia związane z koronawirusem;
21) od 17 marca 2020 r. codziennie ogłaszane są poprzez System Wczesnego Ostrzegania
(SWO) oraz megafony zamontowane na pojazdach Straży Gminnej, komunikaty i apele do
mieszkańców Gminy dot. przestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem
w rozprzestrzenianiu się koronawirusa;
22) 17 marca opublikowano informacje związane z terminami rejestracji pojazdów w związku
ze stanem pandemicznym;
23) 17 marca publikowano informacje dotyczące pracy zdalnej dla uczniów i uruchomionych
programów rządowych;
24) 17 marca opublikowano informacje związane z telefonem zaufania dla seniorów;
25) 18 marca 2020 r. wydano komunikat o możliwości zawieszenia biletów długookresowych;
26) w dniu 19 marca 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, podczas którego Wójt Gminy przedstawił ustalenia i informacje uzyskane
na spotkaniu z Wójtami i Burmistrzami u Starosty Warszawskiego Zachodniego,
omówiono potrzebę dalszych działań w zakresie ograniczania zakażeń koronawirusem,
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a także dokonano uzgodnień o wzajemnej wymianie informacji Komendy Powiatowej
Policji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Strażą Gminną w niezbędnym
zakresie, związanych z realizacją zadań przeciwdziałania pandemii;
27) 19 marca 2020 r. uruchomiono porady telefoniczne psychologa dla mieszkańców;
28) 20 marca poinformowano mieszkańców o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów;
29) 20 marca 2020 roku Wójt Gminy za pośrednictwem strony www i portalu FB
poinformował mieszkańców o aktualnym stanie gminy;
30) 23 marca opublikowano informacje związane z kształceniem na odległość uzyskane od
MEN;
31) w dniu 26 marca 2020 r. podjęto działania związane z uruchomieniem z budżetu gminy
środków finansowych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, niezbędnych do realizacji
zadań w obecnej sytuacji kryzysowej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19;
32) 26 marca zamieszczono informację zamknięcia całego obszaru Kampinoskiego Parku
Narodowego;
33) 25 - 27 marca 2020 r. przeprowadzono foliowanie placów zabaw, siłowni plenerowych,
itp. uniemożliwiając w ten sposób korzystanie z przedmiotowych sprzętów w okresie
pandemii;
34) 26 marca 2020 r. zamknięto GPSZOK;
35) w marcu publikowano na bieżąco wszelkie informacje uzyskane od jednostek, starostwa,
powiatu, strony rządowej oraz od mieszkańców Gminy, którzy swoją domową
aktywnością starają się zarazić pozostałych mieszkańców przebywających w domach do
aktywności, np. sportowej;
36) doposażono służby medyczne, Policję, OSP oraz Straż Gminną w maseczki ochronne,
płyny dezynfekujące oraz produkty: kawa, herbata, itp.;
37) zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem i mobilnym internetem dla dzieci
wykluczonych cyfrowo.
38) doposażono rodzinny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej
w sprzęt komputerowy z internetem do nauki zdalnej;
39) zaplanowano kolejny zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i mobilnym
internetem dla dzieci wykluczonych cyfrowo, kadry nauczycielskiej, itd. w ramach
Programu #zdalnaszkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa;
40) zakupiono szereg rzeczy na potrzeby urzędu służących ochronie przed koronwirusem;
41) na bieżąco organizowane są spotkania dotyczące sytuacji w gminie w okresie pandemii;
42) na bieżąco za pośrednictwem stron www i portali społecznościowych FB umieszczane są
informacje dotyczące koronawirusa, ograniczeń z tym związanych, itp.;
43) dokonano oszacowania potrzeb w placówkach oświatowych w uzgodnieniu z RWOJ
i GOPS w związku z zapewnieniem nauki zdalnej;
44) Wójt Gminy utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami samorządu, starostwa i powiatu;
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45) Wójt Gminy na bieżąco utrzymuje kontakt z PSSE Warszawa Zachód – Sanepid;
46) w dniu 1 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie pod kierownictwem Pana
Romana Balcerowiaka pełniącego jednoosobowe stanowisko ds. Zarządzania
Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej;zakończono przekazanie masek
ochronnych wraz z ulotkami informacyjnym – mieszkańcom Gminy Stare Babice;
47) zakończono przekazanie masek ochronnych wraz z ulotkami informacyjnym
– mieszkańcom Gminy Stare Babice;
48) urząd został wyposażony w stojące dozowniki antybakteryjne dla mieszkańców
i pracowników;
49) trwa odkażanie i mycie przystanków autobusowych w gminie;
50) zorganizowano paczki dla wychowanków oraz kadry pracowniczej Domu Dziecka
w powiecie warszawsko-zachodnim;
51) zorganizowano organizację żywności w ramach Banku Żywności;
52) rozdysponowano paczki na święta dla seniorów i osób potrzebujących;
53) na bieżąco monitorowani są pracownicy w zakresie przestrzegania wszystkich zaleceń
i przepisów związanych z koronawirusem;
54) złożono wnioski o dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci/rodzin wykluczonych
cyfrowo;
55) pozyskano, na czas pandemii, od osób prywatnych komputery dla kadry nauczycielskiej;
56) 7 kwietnia 2020 r. odbyła się akcja kolportażu na terenie gminy plakatów zawierających
przydatne informacje o koronawirusie. Plakaty zostały powieszone na przystankach
autobusowych, tablicach sołeckich oraz dowiezione do okolicznych sklepów;
57) 8 kwietnia stworzono i opublikowano listę firm oferujących zakupy/usługi
na terenie Gminy Stare Babice.
58) Wójt Gminy 8 kwietnia 2020 r. przekazał dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie maseczki
i artykuły ochronne służące zapewnieniu bezpieczeństwa w walce z koronawirusem;
59) 9 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu ds. zarządzania
kryzysowego;
60) wystawiono skrzynki podawcze dla mieszkańców – korespondencja wrzucana do
skrzynek oraz zapewniono 72 godzinną kwarantannę dla korespondencji przychodzącej;
61) zorganizowano paczki na święta dla mieszkańców gminy;
62) 14 kwietnia 2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu Kryzysowego;
63) 14 kwietnia doposażono pracowników (kolejne) w maseczki ochronne;
64) 14 kwietnia podzielono kadrę pracowniczą na zespoły z uwzględnieniem dni pracy
danego zespołu w urzędzie;
65) 14 kwietnia – doposażono placówki oświatówki oświatowe w komputery dla nauczycieli;
66) 20 kwietnia Wójt Gminy upoważnił dyrektorów szkół do przekazania komputerów
szkolnych na rzecz dzieci wykluczonych cyfrowo – z zasobów szkolnych;
67) 20 kwietnia 2020 r. - pismo Wójta Gminy do radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek,
itd. w sprawie poleceń i zaleceń dot. realizowanych i planowanych wydarzeń;
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68) 20 kwietnia 2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego;
69) 20 kwietnia – doposażono pracowników w środki zabezpieczające, dezynfekujące;
70) 21 kwietnia dyrektorzy szkół wskazali potrzeby ilościowe dotyczące komputerów dla
uczniów/rodzin wykluczonych cyfrowo;
71) rozpoczęto procedury zakupu komputerów do pracy zdalnej w ramach Programu Polska
Cyfrowa (Program zrealizowany);
72) na bieżące realizowane są wszelkie inne działania mające na celu poprawę
bezpieczeństwa w gminie;
73) zakupiono i doposażono placówki oświatowe w urządzenia dezynfekujące, płyny, żele,
kombinezony, itd. (w związku z uruchomieniem placówek, zgodnie z wytycznymi strony
rządowej);
74) 05 maja odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
75) 15 maja odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
76) uruchomiono PSZOK;
77) przygotowano placówki do przyjęcia dzieci w wieku przedszkolnym;
78) na bieżąco urząd współpracuje z dyrektorami jednostek w sprawie realizacji etapów tzw.
poluźnień w ramach COVID-19;
79) przekazano dyrektorom placówek informację o możliwości pozyskania (wypożyczenia)
urządzeń dezynfekujących na potrzeby szkół;
80) przystąpiono do kolejnego Programu: Zdalna Szkoła Plus;
81) na bieżąco organizowano spotkania/posiedzenia Gminnego Zespołu Kryzysowego;
82) uruchomiono place zabaw;
83) poinformowano pracowników urzędu o zmianach w funkcjonowaniu urzędu gminy,
84) na bieżąco umieszczane są informacje o kolejnych tzw. poluźnieniach związanych z
koronawirusem, zgodnie z informacjami strony rządowej;
85) urząd monitoruje na bieżąco wszystkie zmiany legislacyjne dotyczące samorządu;
86) złożono do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju ankietę dot. Covid 19. Celem
ankiety było zebranie informacji nt. potrzeb i priorytetów interwencji gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z obecną sytuacją epidemiczną w
kraju, w tym ocena możliwości realizacji działań prowadzących do niwelowania jej
skutków w ramach środków RPO WM 2014-2020;
87) uruchomione zostały jednostki, zgodnie z wytycznymi, tj.: GOSiR, DK oraz Biblioteka;
88) dokonano
dystrybucji płynów
dezynfekcyjnych
dla
placówek
szkolnych
i przedszkolnych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego;
89) w najbliższym czasie planujemy posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
celem
omówienia
bieżących
przedsięwzięć
profilaktycznych
oraz niezbędnych działań w zakresie bezpiecznego przeprowadzenia wyborów
prezydenckich 2020;
90) 09 czerwca 2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich;
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91) w najbliższym czasie planujemy spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
celem omówienia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w okresie wakacyjnym
i okresie jesiennym w związku z Covid19.
92) 01 lipca 2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
działań dot. „Bezpiecznych wakacji” w warunkach pandemii;
93) 28 lipca 2020 – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przygotowania gminnych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
2020/2021 oraz organizacji i przebiegu uroczystości religijno - patriotycznych,
planowanych w dniu 20 września 2020 roku.
94) 08 października 2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań prewencyjnych z powodu
ogromnego wzrostu liczby zachorowań i zgonów oraz wprowadzenia od 10 października
2020 strefy „żółtej” na cały kraj,
95) 09 października 2020 r. – informacje dotyczące ograniczenia funkcjonowania UG,
96) 09 października 2020 r. – ozonowanie części wspólnych oraz niektórych sal/pomieszczeń
(np. sala sesyjna) UG,
97) 22 października 2020 r. – zakup 9 szt. termometrów ściennych bezdotykowych, do
mierzenia temperatury pracowników Urzędu Gminy, pracowników podległych jednostek
organizacyjnych oraz interesantów,
98) 02 listopada 2020 r. odprawa Kadry Kierowniczej – dalsze ograniczenia UG dot. pracy
zdalnej, zgodnie z wytycznymi KPRM,
99) 06 listopada 2020 r. – wystąpienie do Starosty dla powiatu warszawskiego zachodniego
o zwołanie w trybie online posiedzenia Powiatowego Zespołu Kryzysowego,
100) 16 listopada 2020 – zakup 8 szt. laptopów, celem wykonania zapisów zarządzenia
Prezesa Rady Ministrów dot. pracy zdalnej w jednostkach samorządowych,
101) 23 listopada 2020 r. – ozonowanie budynków oraz biur UG,
102) 27 listopada 2020 r. – ozonowanie budynku Rynek 21,
103) w okresie od 2 do 15 grudnia 2020 r. – dystrybucja 2000 litrów płynów
dezynfekujących dla gminnych jednostek organizacyjnych: GOSiR, Biblioteki, Domu
Kultury,
GOPS,
Straży
Gminnej,
gminnych
szkół,
publicznych
i niepublicznych przedszkoli, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: SORNO,
ARNICA i MEDICOR, OSP,
104) listopad – grudzień – uruchomienie w jednostkach oświatowych sprzedaży posiłków
dla uczniów (analogicznie jak podczas nauki stacjonarnej / opłata dodatkowa za
opakowanie),
105) 07 grudnia 2020 r. – kolejny etap, ozonowania budynków i części wspólnych,
106) 18 grudnia 2020 r. – ozonowanie budynków i części wspólnych,
107) 21 grudnia 2020 r. – zakup 2 szt wysokoobrotowych pralnico-wirówek dla gminnych
OSP.

176

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok



W ramach akcji „Maseczka dla Mieszkańca” będącej jednym z elementów gminnej
profilaktyki przeciw rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, dokonanie zakupu z
budżetu gminy i przekazanie dla mieszkańców gminy ok. 20 000 sztuk maseczek
ochronnych wielorazowego użytku. Gmina Stare Babice była pierwszą z gmin w powiecie
warszawskim zachodnim, która zainicjowała taką akcję;
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Zapewniono najbardziej potrzebującym dzieciom (informacje według wskazań placówek
oświaty i GOPS), z terenu naszej gminy laptopy z dostępem do internetu, tak aby mogły
prowadzić dalszą naukę bez zakłóceń. Powyższe działanie podyktowane było
wprowadzeniem zmiany przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia
na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i
klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia
2020 r.



z budżetu gminy zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem i mobilnym internetem
dla dzieci wykluczonych cyfrowo;
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W ramach działań profilaktycznych, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, dzieci szkolnych i
przedszkolnych
zakupiono
bezdotykowe,
automatyczne
dozowniki
płynu
dezynfekcyjnego. Urządzenia te zostały wykorzystane także w ramach przedsięwzięć
profilaktycznych w zakresie bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich
2020.

179

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok

180

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
Zakupiono i doposażono placówki
oświatowo-wychowawcze
w
sprzęt
i artykuły ochronne do placówek
oświatowych w gminie Stare Babice.itp.
oraz bieżąca dystrybucja otrzymywanych
płynów dezynfekujących do publicznych i
niepublicznych placówek oświatowowychowawczych.

Przedszkole Stare Babice:
dystrybutory dezynfekcyjne – 1 szt.
maseczki – 160 szt., kombinezony – 2
szt., wskaźniki temperatury – 300 szt.
Szkoła Stare Babice:
dystrybutory dezynfekcyjne – 1 szt.,
maseczki – 160 szt., kombinezony – 2
szt., wskaźniki temperatury – 300 szt.


Szkoła Borzęcin Duży:
dystrybutory dezynfekcyjne – 2 szt.
maseczki – 160 szt., kombinezony – 2 szt.
wskaźniki temperatury – 300 szt.


Przedszkole Blizne Jasińskiego: dystrybutory dezynfekcyjne – 1 szt., maseczki – 160 szt.,
kombinezony – 2 szt., wskaźniki temperatury – 300 szt.
Szkoła Zielonki-Parcela: Ddstrybutory dezynfekcyjne – 1 szt., maseczki – 160 szt.,
kombinezony – 2 szt., wskaźniki temperatury – 300 szt.
Szkoła Koczargi Stare: dystrybutory dezynfekcyjne – 1 szt., maseczki – 160 szt., kombinezony
– 2 szt., wskaźniki temperatury – 300 szt.


Dystrybuowano łącznie ok. 10 000 litrów płynów dezynfekujących zakupionych
z budżetu gminy oraz przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, a także
zakupionych i przekazanych przez sponsorów, do gminnych jednostek organizacyjnych:
GOSiR, Biblioteki, Domu Kultury, GOPS, Straży Gminnej, gminnych szkół, publicznych
i niepublicznych przedszkoli, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: SORNO,
ARNICA i MEDICOR, Ochotniczych Straży Pożarnych.
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VII. POLITYKA SPOŁECZNA
Aktywność gminy w obszarze polityki społecznej wpisywała się w realizację następujących
dokumentów programujących rozwój:
 Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku, w tym w szczególności celu
strategicznego: Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczności
lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych a także Programu
Rozwoju Infrastruktury Społecznej oraz Programu Aktywizacji społecznej i
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata
2014-2020, w szczególności celu strategicznego nr 4 – „Zintegrowany system pomocy
osobom starszym, długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym”.
7.1. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie
osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie
poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Powinna również zapobiegać marginalizacji osób,
rodzin, mobilizować do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych
sytuacji życiowych.
Trudne sytuacje życiowe to w szczególności okoliczności wymienione w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, z powodu których osobom i rodzinom z uwzględnieniem dochodu
niższego od kryterium dochodowego udziela się pomocy: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub
ekologiczne.
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7.1.1. Świadczenia
Rodzaje świadczeń, realizowanych przez GOPS w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:
I. Świadczenia pieniężne
1.

2.

II. Świadczenie niepieniężne

finansowane z budżetu państwa:
1) zasiłek stały
2) zasiłek okresowy
3) zasiłek rodzinny z dodatkami
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
5) świadczenia rodzicielskie
6) świadczenie wychowawcze
7) jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
8) jednorazowe świadczenie wynikające z
realizacji rządowego programu „Dobry start”
9) świadczenia z funduszu alimentacyjnego
10) świadczenia opiekuńcze:
a) świadczenie pielęgnacyjne
b) zasiłek pielęgnacyjny
c) specjalny zasiłek opiekuńczy
d) zasiłek dla opiekuna

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

praca socjalna
składki na ubezpieczenie zdrowotne
składki na ubezpieczenie społeczne
pomoc rzeczowa
sprawienie pogrzebu
poradnictwo specjalistyczne
interwencja kryzysowa
schronienie
usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi opiekuńcze
posiłek
niezbędne ubranie
pobyt i usługi w domu pomocy
społecznej
14) pomoc w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych

finansowane z budżetu gminy:
1. zasiłek celowy
2. specjalny zasiłek celowy
3. zasiłek okresowy
4. zasiłek celowy przyznany osobie, która poniosła
straty w wyniku zdarzenia losowego

Tabela 1. Zestawienie wydatków na świadczenia i ilość osób korzystających w 2020 roku
2020
PONIESIONE WYDATKI NA ŚWIADCZENIA
Kwota

Liczba rodzin

ŚWIADCZENIA ogółem:

723 933,76 zł

ze środków Gminy

497 466,63 zł

środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

204 179,13 zł

środki z Fund. Solidarn. (za pośrednictwem MUW)

22 288,00 zł

zasiłki celowe - środki Gminy

56 521,09 zł

w tym zdarzenia losowe

113

- zł

opłaty za pobyt w schroniskach - środki Gminy
opłaty za pobyt w DPS - środki Gminy
zasiłki okresowe

18 274,60 zł

3

217 406,57 zł

8

6 639,00 zł
- środki Gminy

- zł
6 639,00
zł

- środki Wojewody
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zasiłki stałe

146 535,32 zł
- środki Gminy

- zł
146 535,32
zł

- środki Wojewody
składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby
pobierające zasiłki stałe
- środki Gminy
- środki Wojewody
wydatki zw. z wolontariatem środki Gminy
wydatki Seniorów ze środków Gminy w tym:

27

9 087,06 zł
- zł
9 087,06
zł

19

476,26 zł

9

26 703,46 zł

- Klub Seniora
- dwie uroczystości gminne dla Seniorów Gminy
prace społecznie-użyteczne - środki Gminy
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(posiłek i świadczenia pieniężne) – ogółem, w tym:

26 703,46
zł
- zł

COVID-19

7 210,40 zł

5

61 774,20 zł
22 856,45
zł
38 917,75
zł

- środki Gminy
- środki Wojewody
usługi opiekuńcze razem:

41 269,18 zł

usługi opiekuńcze - środki Gminy
opieka wytchnieniowa - środki Gminy
opieka wytchnieniowa – środki Funduszu
Solidarnościowego
specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki zlecone z
MUW
współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach
zastępczych - środki Gminy
współfinansowanie gminy pobytu dzieci w placówkach
opiekuńczych - środki Gminy

185

35-45

208

16

4 814,38
zł
11 166,80
zł
22 288,00
zł
3 000,00
zł

13

51 275,36 zł

12

80 761,26 zł

6

2
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Świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w ramach
zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa (MUW) w 2019 roku
Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
rządowego programu „Dobry start”
Kwota w złotych Liczba świadczeń
Ogółem:
31 710 082
zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia
opiekuńcze

2 986 647

koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego świadczenia rodzinne
świadczenia wynikające z ustawy z dnia 4
listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”

69 399

10 215

24 550

24

8 000

2

świadcz. z fund. alimentacyjnego

214 810 zł

501

świadczenia rodzicielskie

276 721 zł

302

59 000 zł

140

koordynacja 500+
świadczenia wychowawcze

26 823 906 zł

54 026

składki emerytalno-rentowe dla osób
uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, zasiłku
dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjnego

369 556 zł

822

świadczenia wynikające z rządowego programu
„Dobry start”

906 000 zł

3 021
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składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadcz. rodzinne

40 892 zł

346

W 2020 r. według danych z Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
1)
2)
3)
4)
5)

ze świadczeń rodzinnych skorzystało 517 rodzin;
z funduszu alimentacyjnego – 25 rodzin;
ze świadczenia rodzicielskiego – 37 rodzin;
ze świadczenia wychowawczego korzystało – 2845 rodzin
ze świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem” – skorzystały 2 rodziny;
6) ze świadczenia wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
skorzystało 2012 rodzin.

7.1.2. Programy rządowe/ osłonowe/ inne, wynikające z lokalnych potrzeb realizowane w
2020 r. przez GOPS w Starych Babicach
Kierunki realizacji przez GOPS wymienionych poniżej programów, działań wynikają zarówno
z odpowiednich ustaw, jak również z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą nr XXXVI/356/14 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014 r.
Zawarte i realizowane cele i zadania dotyczą rozwiązywania występujących problemów
społecznych w Gminie Stare Babice, a w szczególności:
1) wsparcia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych i bezdomnych;
2) objęcia pomocą osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin dysfunkcyjnych oraz
rodzin doznających przemocy domowej;
3) profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i uzależnień;
4) edukacji publicznej.
 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „POSIŁEK
W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019-2023
Wsparciem w ramach programu w 2020 roku zostały objęte osoby i rodziny spełniające
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym
mowa w art. 8 ww. ustawy.
Adresatami programu są m. in.
1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
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3. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i
niepełnosprawne.
Dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę nr III/13/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania.
W 2020 r. liczba osób objętych programem wyniosła 208 rodzin, w tym 68 dzieci.
 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020
Od 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dystrybucję żywności w ramach PO
PŻ. Jest to krajowy program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego rozp. FEAD.
PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet
państwa) w podziale 85% i 15%. Instytucją zarządzającą w systemie realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz
poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium
dochodowego określonego w ww. ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Tabela 3. Wydawanie żywności w 2020 roku
Lp.

Podprogram

Data

Ilość paczek

Żywność (kg)

1

podprogram 2019

15.04.2020 r.

510

6 642,75

2

podprogram 2019

12.05.2020 r.

546

5 794,11

3

podprogram 2019 - dla osób
w kwarantannie

09.07.2020 r.

5

67,25

4

podprogram 2019 - dla osób
w kwarantannie

17.07.2020 r.

3

45,90

5

podprogram 2019 - dla osób
w kwarantannie

03.08.2020 r.

3

36,36

6

Darowizna z Banku Żywności
– dla osób
w
kwarantannie lub osób
potrzebujących

13.08.2020 r.

32

256,00

razem

12 842,37
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W dystrybucji żywności dla mieszkańców gminy w dniu 15 kwietnia i 12 maja pomagał 65
Batalion Lekkiej Piechoty w Pomiechówku 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

7.1.3. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Realizacja prac społecznie użytecznych oparta jest na aktywizacji osób bezrobotnych
bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, określonych na
podstawie przepisów art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, sposobie i trybie organizowania prac społecznie użytecznych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia
2017 r.
W dniu 21 stycznia 2020 r. zostało podpisane porozumienie nr 1/2020/PSU/FP
w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w 2020 roku. W ciągu całego roku prace
społecznie użyteczne wykonywało 5 osób. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę
7 210,40. Jest to część sfinansowana ze środków Gminy Stare Babice. Natomiast 60%
kosztów ww. świadczeń w ramach refundacji pokrywa Powiatowy Urząd Pracy.
7.1.4. OCHRONA ZDROWIA - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
Realizacja programów polityki zdrowotnej wynika z podjętych przez Radę Gminy Stare
Babice uchwał. W 2020 roku – były realizowane 2 programy.
1) Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia”
W ramach realizacji ww. programu wydatkowano w 2020 r. kwotę 3 550,00 zł.
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Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65
roku życia odbyły się tylko w NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Drynkowska-Zawada,
w Przychodni w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818, zgodnie z zawartą umową
nr 569/2020 z dnia 10 września 2020 r. Zaszczepiono 71 osób. Zaszczepienie małej liczby
mieszkańców wynikało z braku szczepionek przeciwko grypie w Polsce. Przychodnia
w Borzęcinie Dużym otrzymywała dużo mniejszą liczbę szczepionek niż zamawiała.

2) „Program Opieki nad Kobietą w Ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”
„Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w latach 2017 –
2020” został przyjęty uchwałą Nr XXII/210/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia
29 września 2016 r., a zmieniony uchwałą nr VII/51/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28
marca 2019 r.
Jest to pierwszy, bezpłatny program, którego celem głównym jest podniesienie wiedzy
i umiejętności pacjentek oraz ich partnerów w tematyce związanej z ciążą, połogiem oraz
opieką nad dzieckiem, począwszy od wczesnych tygodni ciąży.
Program jest realizowany w formie kursów dla kobiet w ciąży. W jednym kursie może wziąć
udział od 3 do 6 par. Realizację ww. Programu w 2020 roku prowadziła Fundacja Nasze
Szczęścia z siedzibą w Lipkowie przy ul. I. Mościckiego 71, zgodnie z umową nr 104/2020
zawartą w dniu 3 lutego 2020 r.W ciągu całego roku odbyły się 4 kursy, wzięło w nich udział
21 osób, na realizację Programu wydano – 12 640,00 zł.
7.1.5. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW (STYPENDIA
SZKOLNE)
Uchwałą nr XII/111/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. wprowadzono
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice, który określa rodzaje pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki otrzymania
świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń oraz tryb
i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi pomocą materialną
są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.
W roku szkolnym 2019/2020 – stypendium szkolne przyznano dla 22 uczniów, a w roku
szkolnym 2020/2021 – dla 20 uczniów. Nie przyznano żadnych zasiłków szkolnych.
7.2. KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta Dużej Rodziny to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co
najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Karta przyznawana jest na
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wniosek członka rodziny wielodzietnej, który spełnia kryteria do jej otrzymania i jest
wydawana bezpłatnie. Do 31 grudnia 2020 r. wydano łącznie 2757 Kart Dużej Rodziny dla
612 rodzin (dla porównania do 31 grudnia 2019 r. wydano łącznie 2101 Kart Dużej Rodziny
dla 426 rodzin).
Na obsługę realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny wydatkowano w 2020 roku kwotę w wysokości 572,21 zł, w tym 100% ze środków
budżetu państwa.
Samorządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych
Samorządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych został przyjęty Uchwałą Nr XLV/477/18
Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie
Gminy Stare Babice Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.
Program ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
4) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Osobami uprawnionymi do korzystania z „Programu” są osoby zamieszkujące na terenie
Gminy Stare Babice, które posiadają Kartę Dużej Rodziny przyznawaną na podstawie ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.
Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do:
1) 20% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych
oraz zajęciach płatnych organizowanych przez wszystkie samorządowe instytucje kultury,
z siedzibą na terenie Gminy Stare Babice,
2) 20% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w zajęciach i wydarzeniach płatnych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Stare Babice.
Zajęcia organizowane bezpośrednio przez GOSiR oraz Gminną Bibliotekę Publiczną nie są
zajęciami odpłatnymi. Natomiast Dom Kultury Stare Babice w 2020 rok udzielał 20% zniżki na
zajęcia i warsztaty uczestnikom zajęć posiadającym Kartę Dużej Rodziny wydane w gminie
Stare Babice o numerach początkowych 1432072. Z ulg i zniżek skorzystało ok. 150 osób,
kwota udzielonych ulg i zniżek wyniosła ponad 12 300 zł.
7.3. WOLONTARIAT
Wolontariat przy GOPS istnieje od listopada 2004 r. Angażując wolontariuszy Ośrodek może
bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.
Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom, zakłada również
pewną ciągłość i systematyczność w działaniach podejmowanych bezpośrednio na rzecz
osób najbardziej potrzebujących.
Wolontariusze pomagają między innymi:
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1) rodzinom wielodzietnym,
2) osobom starszym, samotnym,
3) osobom niepełnosprawnym,
4) dzieciom, młodzieży w nauce m. in. z matematyki, języka polskiego, języków obcych.
Wolontariusze oprócz swojego podstawowego działania uczestniczą w spotkaniach, które
odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas spotkań omawiana
jest m. in. sytuacja podopiecznych, u których Wolontariusze świadczą pomoc, zgłaszane są
nowe pomysły dotyczące działań wolontarystycznych.

7.4. POMOC RODZINIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach od 1 stycznia 2012 r. realizuje
zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.). Uchwałą Nr XXIV/227/16 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 24 listopada 2016 r. przyjęto do realizacji Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2017-2019. Celem programu jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych oraz
przeżywających trudności w wypełnianiu swoich obowiązków opiekuńczych
i wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego wykonywania tych
funkcji.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Tabela 4. Płatności za pobyt dzieci umieszczonych w 2020 roku w pieczy zastępczej
Ilość dzieci
umieszczonych w
2020 r.

Opłaty za pobyt dzieci w
2020 r.

Rodziny zastępcze
Placówki opiekuńczowychowawcze

12

51 275,36 zł

5

80 761,26 zł

Razem na dzień 31.12.2020 r.

18

132 036,62 zł

Rodzaj pieczy zastępczej
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Od 1 kwietnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej został zatrudniony na
pełny etat – asystent rodziny, który pracował z 8 rodzinami, w których jest 22 dzieci.
7.5. GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
Na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie – zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Stare Babice na lata 2018-2021, który został przyjęty uchwałą nr XXXVI/368/17 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 roku.
Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 8 stycznia 2019 r. został powołany
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zmieniony
Zarządzeniem Nr 212/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2019 r.
Mając na uwadze realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie – w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, organizacji i jednostek
organizacyjnych działających na terenie gminy Stare Babice, w tym:
1) Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
w Starych Babicach;
2) Sądu Rejonowego w Pruszkowie;
3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach;
4) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach;
5) Straży Gminnej Gminy Stare Babice;
6) placówek służby ochrony zdrowia;
7) placówek oświatowych;
8) organizacji pozarządowych.
Działania Zespołu skierowane są do rodzin, w których pojawił się problem przemocy,
znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo. Ukierunkowywane są na
rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
spójne działanie wszystkich służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy.
Zgodnie z art. 9d ust. 1 ww. ustawy – podejmowanie Interwencji w środowisku wobec
rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie
wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia i 13 spotkań (w związku z założonymi NK - A) Zespołu
Interdyscyplinarnego. W 2020 roku odbyły się 43 spotkania członków grup roboczych w
związku z prowadzonymi procedurami.
Liczba przekazanych do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego formularzy
„Niebieska Karta – A” sporządzonych przez poszczególne podmioty zobowiązane do realizacji
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procedury wyniosła – 20, w tym: Policja – 15, GOPS – 2, placówki oświatowe – 2, placówki
służby ochrony zdrowia – 1.
Procedurą „Niebieskie Karty” zostało objętych łącznie 35 rodzin.
W 2020 roku dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
zorganizowano 2 szkolenia:
1) „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – najnowsze zmiany” – nowelizacja Kodeksu
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (szkolenie e-learningowe)
z dr Bartłomiejem Mazurkiewiczem.
2) „Przemoc w rodzinie, przemoc wobec dziecka, przemoc w środowisku szkolnym, przemoc
wobec osób starszych” – w dniu 7 października 2020 r. z Panią Anną Osowską-Rembecką.
Przez cały 2020 rok raz w tygodniu były świadczone (zarówno stacjonarnie, jak i ze względu
na pandemię – telefonicznie lub on-line przy użyciu komunikatorów internetowych) usługi
obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Gminy Stare Babice.
Prowadzi je Pani Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog o specjalności psychologia kliniczna
i zdrowia, doradca zawodowy, socjoterapeutka, której usługi obejmują poradnictwo
i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby
doznające przemocy i stosujące przemoc), rodzin żyjących z osobą uzależnioną,
psychoedukację, profilaktykę uzależnień, pomoc dla osób z zaburzeniami rozwojowymi,
psychicznymi (w tym dla osób ze spektrum autyzmu, ADHD, depresją), dla osób
przeżywających traumę, kryzysy życiowe, interwencje kryzysowe z terenu Gminy Stare
Babice.
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VIII. POLITYKA SENIORALNA
Docelową misję (stan docelowy realny) Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025
w zakresie polityki senioralnej określono następująco:

GMINA PROWADZĄCA SKUTECZNĄ I AKTYWNĄ POLITYKĘ SENIORALNĄ, W KTÓREJ
FUNKCJONUJE GMINNA RADA SENIORÓW I DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB
STARSZYCH.

Działania podejmowane w 2020 r. w zakresie polityki senioralnej były realizacją celów
strategicznych i operacyjnych oraz programów, określonych w Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-20201, w tym w
szczególności: Celu Strategicznego Nr 4: „Zintegrowany system pomocy osobom starszym,
długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym” i celu operacyjnego Nr 1. „Wsparcie
i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorujących”; Celu
Strategicznego Nr 1: „Wsparcie i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i
długotrwale chorujących”, a także celu operacyjnego Nr 3.4. określonego w Gminnej
Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 r.: „Osoby starsze aktywne i przydatne
społeczeństwu gminy” oraz Programu aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów
społecznych.
Gmina Stare Babice dba o wzbogacenie oferty usług i poprawę jakości życia, wsparcie
samodzielności i aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności.
W 2019 r. podejmowano działania, mające na celu zwiększenie różnorodności oferty usług
dla seniorów, stworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej
wykorzystując istniejące zasoby infrastruktury społecznej oraz rozwój zróżnicowanych form
aktywności społecznej.
W ramach promocji działań realizowanych na rzecz seniorów w gminie Stare Babice
informacje dla seniorów publikowane są w Gazecie Babickiej (strony dla seniorów),
wywieszane w gablotach informacyjnych: w Klubie Mieszkańca, Domu Kultury, Urzędzie
Gminy. Na stronie internetowej informacje zamieszczane są w rubryce Seniorzy, zakładki:
Rada Seniorów, Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniorów „Nadzieja”.
Program Starobabicka Karta Seniora.
Od 11 września 2018 r. w GOPS wydawane są Ogólnopolskie Karty Seniora w ramach
Programu Starobabicka Karta Seniora dla Seniorów – mieszkańców Gminy Stare Babice,
którzy ukończyli 60 lat. Łącznie do dnia 31.12.2020 r. W 2020 roku otrzymało je 30 osób,
natomiast od 11 września 2018 r. – od kiedy zaczęliśmy wydawanie Ogólnopolskich Kart
Seniora - do 31.12.2020 r. wydano łącznie 383 Karty.
1

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-2020 została
przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/356/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014 r.
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Babiccy Seniorzy posiadających Kartę Seniora otrzymują 20% zniżek na bilety na imprezy
organizowane w Domu Kultury. W 2020 r. skorzystało z nich ponad 70 seniorów.
8.1. GMINNA RADA SENIORÓW
Gminna Rada Seniorów w Starych Babicach została powołana 16 grudnia 2015 r.2 w celu
zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na
sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania
aktywności obywatelskiej osób starszych.
Do zadań Gminnej Rady Seniorów należy integracja środowiska seniorów /60+/ i wspieranie
ich udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny
i konsultacyjny. Członkowie Rady pracują by poprawić warunki życia seniorów współpracując
z różnymi organizacjami i władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych potrzeb ludzi
starszych.
 Po trzymiesięcznej przerwie, w dniu 16 lipca 2020 r. odbyło się Spotkanie Gminnej Rady
Seniorów, z zachowaniem przepisów sanitarnych. W obecności sekretarza Michała
Więckowskiego dokonano podsumowania działańa prowadzonych na rzecz seniorów w
czasie pandemii i przedstawiliśmy plany kolejnych projektów. Przedstawiciel Gminy
zapewnił o dalszej współpracy władz samorządowych na rzecz osób starszych.
 Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów złożone zostały projekty na rzecz Seniorów naszej
gminy do funduszy sołeckich na rok 2020 we wsiach: Zielonki Wieś, Kwirynów,
Stanisławów i uzyskały akceptację mieszkańców. Z pozyskanych środków został
zakupiony sprzęt gimnastyczno-rehabilitacyjny, który będzie wykorzystywany do zajęć
prowadzonych dla seniorów i szafa na przechowywanie w Klubie Mieszkańca. Karol
Gałecki, członek Rady Seniorów podjął się zakupu, inwentaryzacji i wszystkich spraw
organizacyjnych wraz z Marianną Kosińską [Rada Seniorów] dokonują rozdysponowania
pakietów sprzętu. W dobie pandemii, gdy zajęcia prowadzone są online, był wypożyczany
do wykorzystania indywidualnie w domach.
 W dniu 11 września w Gminie Babice gościliśmy 30 osobową delegację Seniorów
z Gminy Niedźwiada w województwie lubelskim, wraz z wójtem Markiem Kubiakiem.
Podczas wizyty studyjnej goście zapoznali się z Lokalną Strategią Polityki Senioralnej,
pracą Rady Seniorów, organizacji senioralnych; Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu
Seniora „Nadzieja”, realizowanymi projektami; wolontariatem, zajęciami sportowymi
i kulturalnymi. Wójt Sławomir Sumka zaproponował przybyłym współpracę i dzielenie się
„dobrymi praktykami'. Na kolejne spotkanie zostaliśmy zaproszeni z rewizytą.

2

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej
Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej Statutu.
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 30 września 2020 r. Członkowie Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniu Komisji
Oświaty, Spraw społecznych, Kultury i Kultury fizycznej, na której w obecności wójta
gminy Sławomira Sumki, omawiane były aspekty Lokalnej Polityki Senioralnej. Seniorzy
zaprezentowali podejmowane działania, przedstawili zrealizowane projekty, oraz
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elementy polityki lokalnej, które nie zostały jeszcze rozwiązane. Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka i przewodniczący komisji Radosław Karpiński pozytywnie odnieśli się do
przedstawionych wniosków.
 W dniu 1 października 2020 r. Seniorzy z Gminy Stare Babice, Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka, Przewodniczący gminnej Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski, Dyrektor
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agnieszka Matuszewska, Dyrektor GOPS Alicja Napurka
wybrali się z rewizytą do gminy Bychawa w województwie lubelskim. Rewizyta została
zorganizowana przez Urząd Gminy Stare Babice i gminę Bychawa. Jej celem było
umożliwienie uczestnikom poznania nowych i innowacyjnych rozwiązań wsparcia
seniorów oraz wspólna wymiana doświadczeń.
Przypomnijmy, że w dniu 29 października 2019 r. gminę Stare Babice odwiedziła delegacja
43 seniorów z Bychawy, z Zastępcą Burmistrza p. Magdaleną Kostrubą na czele. Wizyta
studyjna została zorganizowana przez bychawskie Stowarzyszenie Razem Dla Kultury. Celem
wizyty
było
dostarczenie
uczestnikom
możliwości
poznania
nowych
i innowacyjnych rozwiązań wsparcia seniorów oraz wymiana doświadczeń, ze szczególnym
uwzględnieniem wolontariatu.
Babiccy Seniorzy wizytę w Bychawie rozpoczęli od zwiedzania Archikatedry św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, która zrobiła na uczestnikach ogromne
wrażenie. Zwiedzili również klasztor w sercu miasta gdzie poznali dzieje i skarby lubelskich
dominikanów.
Następnie babiccy seniorzy zostali przywitani w Bychawskiej Izbie Regionalnej. Mieli tam
możliwość zapoznania się z lokalnym rękodziełem, a także zobaczyli, co skrywają
pomieszczenia muzeum regionalnego: m.in. dawne, ręcznie wykonane sprzęty domowego
użytku i wyposażenia wiejskich chat, wyroby ceramiczne, plecionkarskie, tkackie, stolarskie,
naczynia kuchenne, ozdoby oraz sprzęty związane z uprawą roli i prowadzeniem
gospodarstwa chłopskiego.
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Gmina Bychawa przygotowała dla naszych seniorów wiele niespodzianek, jedną z nich było
spotkanie z pisarką Jadwigą Grzesiak oraz występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”
i Męskiego Zespołu Wokalnego z Bychawy . Oklaskom i podziwom dla nich nie było końca.
Mamy pewność, że na długo zapadną one w pamięci naszych seniorów.
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 W dniu 8 listopada 2020 r. zgłoszeni członkowie Rady Seniorów, uczestniczyli
w wideokonferencji „Rada seniorów, jako organ wspomagający działalność samorządu
terytorialnego” przygotowanej przez MCPS w ramach realizacji zadań z zakresu polityki
senioralnej województwa mazowieckiego. Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele
środowisk senioralnych i samorządowych z powiatów: grodziskiego, nowodworskiego,
piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.
 W dniu 16 listopada 2020 r. członkowie Rady Seniorów uczestniczyli w ”V Sejmiku
Senioralnym Województwa Mazowieckiego”, organizowanym przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej, tematem przewodnim były; zmiany klimatyczne- ich
przyczyny i skutki oraz ich wpływ na jakość życia osób starszych.
 18 listopada 2020 r. Rada Seniorów rozpoczęła uczestnictwo w Projekcie „Obywatel,
Senior, Radny- Mazowiecki Inkubator rad Seniorów” [szkolenia online]. Projekt ten
realizuje Fundacja Zaczyn ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. Tematy szkoleń:
 I - 18.11.2020 temat- „Rady Seniorów w pandemii. Co można robić na rzecz seniorów
w naszej gminie,
 II - 25. 11.2020 temat - „Jak nie marnować czasu. Kilka słów o tym, dlaczego i nad
czym Rady Seniorów powinny pracować w czasie pandemii”,
 III - 02.12.2020 temat - „Garść inspiracji jak R.S. może działać na rzecz mieszkańców”.
Pomysły już realizowane”;.
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 IV - 09.12 2020 temat - „Jacy są seniorzy w mojej gminie? Czego jeszcze warto się
dowiedzieć, aby działać skutecznie jako Rada Seniorów”;
 V - 16.12.2020 temat - „Ewaluacja działań Rady. Dlaczego warto wiedzieć, co
o naszych działaniach myślą inni”.
 W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyło się (online) posiedzenie Gminnej Rady Seniorów
z udziałem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, dyrektora GOPS Alicji Napurki
i Karoliny Spiżewskiej z RKS pełnomocnika ds. osób starszych, na którym omówiono
działania Rady Seniorów w warunkach trwającej pandemii. Podsumowano aktywności
Fundacji i Stowarzyszeń w środowisku senioralnym oraz przedstawiono założenia do
dalszej współpracy. Wójt ocenił pozytywnie rolę Rady Seniorów realizującej założenia
Lokalnej strategii polityki senioralnej Gminy, szczególnie trudną, ale niezbędną w czasie
pandemii. Przedstawił jednocześnie zamierzenia władz samorządowych, planujących
wybudowanie świetlicy dla seniorów w Borzęcinie Dużym, oraz projekt z zakresu
e-medycyny ”Monitorowanie stanu zdrowia seniorów” , który wejdzie do realizacji już na
początku 2021 roku. Stwierdził, że fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz Seniorów
dalej będą wspierane i traktowane priorytetowo w rozpatrywaniu i finansowaniu
projektów na rok 2021.
 Z uwagi na ogłoszony od 14 marca 2020 r. stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 tut. Podjęto szereg dodatkowych działań skierowanych do osób
starszych z uwagi na konieczność zachowania ostrożności przed zachorowaniem na
covid-19 i pozostawaniem w domach osób starszych, w tym m.in.:
 przygotowywanie na bieżąco informacji, które były zamieszczane na stronie Gminy
i GOPS, przesyłane Seniorom mailowo lub przekazywane telefonicznie czy osobiście
dot. możliwości zamówienia jedzenia lub zakupu żywności;
 pracownicy socjalni GOPS oraz Wolontariusze - zarówno współpracujący z GOPS jak
i nowi, zgłaszający się w ciągu roku – robili Seniorom zakupy głównie żywności i
leków;
 zostały zorganizowane 2 akcje podarowania paczek świątecznych dla uboższych
Seniorów Gminy Stare Babice: w dniu 8 kwietnia 2020 r. – na Wielkanoc, oraz w dniu
16 grudnia 2020 r. – z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Darczyńcami, z pomocą
których zrobiono paczki świąteczne byli: Carrefour Market (artykułów spożywczych)
i CUKIERNIA MARKIZA s.c. Iza Szczęsna, Karol Szczęsny (słodyczy do paczek).
 Seniorzy oraz ich opiekunowie mogli przez cały rok skorzystać z usług obejmujących
poradnictwo i wsparcie psychologiczne, zgodnie z umową nr 40/2020 zawartą w dniu
13 stycznia 2020 r. z Panią psycholog Agnieszką Kik-Głowacz.
 Natomiast Pani Wanda Śladowska – członkini Gminnej Rady Seniorów, Klubu Seniora
„Nadzieja” oraz Starobabickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainicjowała również dla
Seniorów „Telefon zaufania podnoszący na duchu”, działający na hasło „Wanda”.
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Z Panią Wandą Seniorzy mogli porozmawiać na różne tematy, również o zagubieniu
spowodowanym epidemią koronawirusa.
 Na stronie internetowej Gminy Stare Bbaice, w zakładce Seniorzy zamieszczone zostały
kontakty pomocne w trudnych sytuacjach:
– Telefon zaufania Rady Seniorów dla osób starszych z naszej Gminy hasło: „Wanda,
– Telefon interwencyjny GOPS 22 722 90 11 , e-mail: gops@stare-babice.pl,
– „Korpus Wsparcia Seniorów ” -[projekt rządowy] tel.22 505 11 11.

 Przez cały 2020 rok Seniorzy mogli uczestniczyć w zajęciach pn. „Gimnastyka przy
muzyce” organizowane przez Fundację „Aktywni dłużej”, prowadzone przez Panią
Małgorzatę Baranowską. Zajęcia Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu:
gimnastyka, ćwiczenia wzmacniające; gimnastyka przy muzyce; ruch rozwijający,
terapia.. Początkowo odbywały się stacjonarnie w Klubie Mieszkańca w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach, a potem ze względu na pandemię on-line.

 W lutym 2020 r. rozpoczął się w Gminnej Bibliotece nowy bezpłatny kurs komputerowy
dla seniorów. Kurs trwał 6 tygodni, tj.: 24.02.2020 r. – 6.04.2020 r. Zajęcia trwały
1godzinę i odbywały się raz w tygodniu w dwóch grupach po 5 osób.
8.2. KLUB SENIORA „NADZIEJA”
Klub Seniora „NADZIEJA” działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych
Babicach od 6 czerwca 2009 r.
W związku z obserwowanym wydłużaniem się czasu życia ludzkiego, społeczeństwa dążą do
poprawienia jakości życia osób starszych. O tym jak się starzejemy decydują nie tylko
predyspozycje genetyczne, ale również przebyte choroby i warunki życia. Wyróżnia się tzw.
starzenie patologiczne, czyli przyspieszone oraz tzw. dobre starzenie się, które nie jest
zaburzone negatywnym przebiegiem.
Do starości możemy się przygotować. Chodzi o styl życia: aktywność fizyczna i intelektualna,
racjonalne odżywianie. Oprócz sprawności i samodzielności ważna jest wzajemna integracja
ludzi starszych oraz integracja ludzi starszych z młodszymi.
Klub Seniora jest miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy
zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę. Jest to Klub skierowany do osób w wieku
poprodukcyjnym – Seniorów z terenu Gminy Stare Babice.
Liczba uczestników na spotkaniach Klubu wynosi od 35 do 40 osób (obecność dobrowolna).
Spotkania odbywały się 2 razy w miesiącu.
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Celem działań Klubu Seniora „Nadzieja” jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz ich
reintegracja społeczna, a także stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego,
produktywnego i miłego spędzania wolnego czasu. Najistotniejszą potrzebą osób starszych
jest zarówno zachowanie samodzielności jak i niezależności możliwie jak najdłużej.
Spotkania Klubu Seniora obecnie odbywają się dwa razy w miesiącu, w Klubie Mieszkańca w
Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40.
Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne. Spędzenie wolnego czasu wśród znajomych
i przyjaciół w Klubie jest oderwaniem się od obowiązków dnia codziennego, jest często
jedynym sposobem na walkę z samotnością.
Jedną z pierwszych imprez każdego roku jest Spotkanie Noworoczne dla Seniorów Gminy
Stare Babice, które odbyło się 7 lutego 2020 r. Uroczystość odbywała się pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, a organizacyjnie została
przygotowana przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Szkołą
Podstawową w Zielonkach-Parceli i Domem Kultury Stare Babice.

Zaproszeni goście: m. in. Pan Sławomir Sumka – Wójt Gminy Stare Babice i gospodarz
uroczystości, Pan Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, Pan Henryk Kuncewicz
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– Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Pani Barbara Gębala – Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Agnieszka Matuszewska – Prezes
Starobabickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku wraz ze Studentami, Pan Tadeusz
Wiśniewski – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów wraz z członkami Rady, Pani Hanna
Domańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parcela oraz Seniorzy.
W trakcie Spotkania Noworocznego wystąpili: dzieci z „O” Przedszkolnej w Zielonkach
Parcela, które przedstawiły bajkę pod tytułem „Królowa Śniegu”; roztańczeni Seniorzy
w „Tańcu w kręgu”, które to zajęcia prowadzi Pani Ewelina Michalik; Pan Antoni Adamski,
który zagrał kilka melodii na ustnej harmonijce; Zespół „Bez Nazwy”, którego program
przygotowała Pani Irena Janowska-Woźniak; Zespół „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego
z prowadzącą Zespół Panią Zofią Lasocką i grającym na akordeonie Panem Janem Jaworskim.
Uroczystość zakończył słodki poczęstunek i tańce przy piosenkach Zespołu BabiCapela.
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Z uwagi na obostrzenia spowodowane covid-19 odbyło się też mniej spotkań uczestników
Klubu Seniora „Nadzieja”.
Spotkanie 7 lutego 2020 r. poświęcone było Walentynkom, a z pomocą DJ Stanisława
Malinowskiego (uczestnika Klubu) nie zabrakło na nim wspólnej zabawy tanecznej.
3 marca obchodziliśmy zbliżający się Dzień Kobiet i będący zaraz po nim Dzień Mężczyzny.
14 lipca – wakacyjny, wesoły nastrój spotkania uczestników Klubu Seniora „Nadzieja”
wprowadziła Pani Irena Nowicka-Woźniak czytając wiersze: Mariana Hemara „Głos ma
Maryla” oraz Juliana Tuwima „Ostatnia warszawska dziewica”.
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Seniorzy, pomimo pandemii, mieli możliwość „zwiedzić” Portugalię i częściowo Hiszpanię
oglądając prezentację (zdjęcia) i słuchając opowieści podróżnika Pana Bogusława
Kołodziejczyka nt. „Europa – zachwycająca Portugalia z Sanktuarium w Santiago de
Compostela oraz Fatima”.
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Spotkanie w dniu 8 września rozpoczął niezwykle energetyczny występ Zespołu „Bez Nazwy”.

Pan Bogdan Wawrzyńczyk autor książki „Być kobietą”, do której nawiązywał mówiąc o tym,
co w życiu jest ważne i co sprawia, że czujemy się szczęśliwi.
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 Spotkanie 22 września było poświęcone tematyce wrześniowej, wojennej. Nie zabrakło
na nim wierszy o wrześniu oraz patriotycznych pieśni z podkładem muzycznym
prowadzącego Klub Bogdana Zubkowicza. Pani Irena Janowska – Woźniak przedstawiła
też kilka propozycji książek do przeczytania w szare, jesienne wieczory w ramach kącika
literackiego Klubu pn. „Co warto przeczytać”. Zapoczątkowała też wprowadzenie wątku
„Poprawnej polszczyzny” na spotkaniach Klubu Seniora „Nadzieja”.
 Natomiast 6 października znów mogliśmy się przenieść w atmosferę wędrówek, tym
razem po KPN, a oprowadzała nas po Parku Pani Katarzyna Mikrut – główny specjalista
kierujący zespołem ds. udostępniania parku i współpracy międzynarodowej. Temat
spotkania brzmiał: „Kampinoski Park Narodowy – znany i nieznany sąsiad”. Pani
Katarzyna pokazała uczestnikom Klubu – film „KPN w sercu Polski” pokazujący jak
powstał i jak przekształcała się flora Parku oraz prezentację ukazującą świat pięknej
przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Pierwsze słowa Pani Katarzyny brzmiały:
„Wszystkie parki narodowe są wyjątkowe, ale Kampinoski Park Narodowy jest najbardziej
wyjątkowy wśród tych wyjątkowych.” Po spotkaniu miało odbyć się zwiedzanie z
przewodnikiem Granicy w Puszczy Kampinoskiej. Niestety ze względu na kolejne
obostrzenia wprowadzone z powodu COVID-19 – zaplanowana jesienna wycieczka się nie
odbyła.
8.3. STAROBABICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował swoją działalność
20 października 2014. Cele Stowarzyszenia to:
 prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego
skierowanej do osób w wieku dojrzałym oraz działalności publicznej na rzecz integracji
wielopokoleniowej,
 organizowanie i rozwijanie różnych form aktywności psychicznej i fizycznej osób
dorosłych,
 propagowanie działań sprzyjających zachowaniu sprawności oraz zdrowia fizycznego i
psychicznego,
 propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
 upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury, sztuki i techniki,
 pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i oświatowego,
 propagowanie wiedzy z zakresu środowiska naturalnego i zdrowia przed ujemnymi
skutkami cywilizacyjnymi oraz inicjowanie działań mających na celu te ochronę,
 upowszechnianie dobrych praktyk- promocja i integracja.
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 W dniu 5 września 2020 roku Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował
Rok Akademicki 2020/2021 uroczystą mszą, odprawioną w Centrum Misji Afrykańskich
w Borzęcinie, w intencji osób starszych w naszej gminie i wykładem dr Marka
Posobkiewicza, byłego Głównego Inspektora Sanitarnego, obecnie Eksperta ds. oceny
ryzyka Covid-19 pt. „Szczepienia ochronne dla Seniorów, oraz zabezpieczenie przed
koronawirusem”.
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IX. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Gmina realizowała cele
określone w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice
na lata 2014-20203, w tym Cel Strategiczny Nr 4: „Zintegrowany system pomocy osobom
starszym, długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym” oraz cele operacyjne:
 Nr 1. Wsparcie i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale
chorujących,
 Nr 2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
 Nr 4. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich
praw i uprawnień.

Zadania związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim. Jednak ilość i zróżnicowanie potrzeb rodzin związanych
z niepełnosprawnością, niedoskonałość przepisów regulujących zasady wsparcia i organizacji
pomocy powodują, że mieszkańcy oczekują pomocy bezpośrednio w miejscu zamieszkania.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka
w sposób szczególny wspiera osoby z niepełnosprawnością. Pozostaje w ścisłym kontakcie
z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnościami i konsekwentnie realizuje liczne
działania na ich rzecz.

 Rada Gminy Stare Babice Uchwałą nr XX/209/2020 z dnia 19 maja 2020 r. wyraziła wolę
utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych
na terenie gminy.
Dzięki temu złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia. Gmina
Stare Babice otrzymała ponad 3,1 mln zł dofinansowania na utworzenie Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach. Kwota ta została przyznana przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach resortowego Programu „Centra
Opiekuńczo-Mieszkalne”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Inicjatywę w sprawie przystąpienia do tego programu wyraziło
Stowarzyszenie „Nasz dom – godne życie” w Starych Babicach. Budynek Powstanie w Starych
Babicach przy ul. Polnej, na dz. nr ew. 633/20. Budynek wraz z otoczeniem będzie
przystosowany do potrzeb 20 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
3

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-2020 została
przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/356/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014 r.

212

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
stopniem niepełnosprawności. W części dziennej znajdzie się m. in.: salon, pokój śniadań,
gabinety specjalistyczne, pracownia kulinarna, sala wielofunkcyjna terapeutyczna do ćwiczeń
z szatnią, toalety. Część mieszkalną tworzą pokoje jedno i dwuosobowe z własnymi
łazienkami. 11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego (8
godzin dziennie), natomiast 9 osób otrzyma wsparcie w formie całodobowego
zamieszkiwania przez 7 dni w tygodniu. Koncepcja budynku została przygotowana przez
pracownię BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI. Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w naszej gminie, to ważne przedsięwzięcie wynikające z woli i potrzeb mieszkańców Gminy.
Od dawna z taką inicjatywą występują zwłaszcza rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy
zabiegają o poprawę ich trudnej sytuacji w dorosłym życiu.

 Gmina Stare Babice w 2020 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2020. W związku z tym podjęto uchwałę Nr XXI/217/2020 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 6874).
W ramach Programu członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności, a także osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób
z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystającymi z innych form usług w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej zostały zapewnione usługi opieki wytchnieniowej,
które mają czasowo odciążyć opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnić im czas na odpoczynek
i regenerację.
W związku z tym podjęto uchwałę Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja
2020 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2020 (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 6874). Zgodnie z podjętą uchwałą Program
realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Koszt jednej
roboczogodziny za świadczenie usługi opieki wytchnieniowej wynosił 25,00 zł brutto.
W dniu 2 lipca 2020 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka podpisał umowę
z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, której przedmiotem było przekazanie
Gminie przez Wojewodę w 2020 roku środków z Funduszu Solidarnościowego w łącznej
kwocie 53 328 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania
doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Wkład własny Gminy na
realizację Programu wynosił 12 672 zł.
Miejscem wykonywania usług opieki wytchnieniowej było miejsce zamieszkania dziecka lub
dorosłej osoby niepełnosprawnej, u której przedmiotowe usługi były świadczone (na terenie
Gminy Stare Babice).
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Usługami opieki wytchnieniowej w 2020 roku zostało objętych ogółem 13 osób, w tym:
6 opiekunów dzieci niepełnosprawnych i 7 opiekunów osób dorosłych z orzeczonym
znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.
Objęcie opieką dzieci, czy dorosłych osób niepełnosprawnych dało możliwość odpoczynku
ich opiekunom, zapewnienia im możliwości regeneracji, wzmocnienia osobistego potencjału
oraz ograniczenia wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.
Nawiązały się też dobre relacje pomiędzy osobami wykonującymi usługi, a osobami, którymi
się te rodziny opiekowały oraz ich opiekunami.
Usługi opieki wytchnieniowej w 2020 roku wykonywało łącznie 5 osób zatrudnionych na
umowę zlecenie.
Łącznie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 przeznaczono kwotę
33 454,80 zł, w tym 22 288,00 zł ze środków Wojewody i 11 166,80 zł ze środków własnych
gminy.
 Wójt Gminy w 2019 r. udostępnił Klub Mieszkańca na spotkania stowarzyszenia Nasz
Dom – Godne Życie. Zlikwidowano tam barierę architektoniczną, poprzez zainstalowanie
windy uwzględniającej potrzeby osób mających trudności w pokonywaniu schodów
(wydatkowano na ten cel kwotę 148.987,95 zł).
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 Gmina Stare Babice przy realizacji nowych inwestycji na terenie gminy uwzględniała
potrzeby osób z niepełnosprawnościami, likwidując bariery architektoniczne, m.in.
krawężniki na przejściach dla pieszych.
 W celu podnoszenia świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich
praw i uprawnień, od 2019 r. na łamach Gazety Babickiej zaczęły pojawiać się artykuły na
temat niepełnosprawności. Jest to już stały element gazety.
 Prowadzone
były
także
działania
informacyjne
dedykowane
osobom
z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Na stronie internetowej urzędu gminy
publikowano m.in. informacje dotyczące ogólnopolskich projektów na rzecz osób
z niepełnosprawnościami; informacje o wydarzeniach, warsztatach i zajęciach
organizowanych w gminie i powiecie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
 Na stronie internetowej gminy (w zakładce Ogłoszenia społeczne/e-Tablica),
publikowane są ogłoszenia w sprawie przekazania 1% podatku na cele charytatywne,
w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 Środki z Unii Europejskiej na realizację projektów, w ramach których realizowane jest
m.in. wsparcie dla osób z niepełnosprawnością.
 Od 1.01.2019 r. realizowany jest projekt przedszkolny pn. „Edukacja przedszkolna
w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych”. Okres realizacji tego projektu 01.01.2019 – 31.03.2021. W projekcie
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uczestniczą dwa przedszkola: Przedszkole w Starych Babicach oraz Przedszkole w Blizne
Jasińskiego. Projekt ma na celu poprawę warunków w przedszkolach do pracy z dziećmi
z niepełnosprawnością oraz z dziećmi wykazującymi różne deficyty i problemy
rozwojowe, w celu wyrównywania ich szans w dalszej edukacji. Celem projektu jest
wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 130 dzieci oraz 9 dzieci
z niepełnosprawnościami poprzez realizację programu wsparcia obejmującego
dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
realizację dodatkowych zajęć, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do
pracy z dziećmi, w tym dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2020 r.
realizowane były zajęcia dodatkowe (grupowe i indywidualne) dla dzieci, w tym dla
dzieci z niepełnosprawnościami. Jednak z powodu ograniczeń w związku z trwającym
stanem epidemiologicznym realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2021 r.
Na realizację projektu w 2020 r. wydatkowano 109 736,98 zł.
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X. OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE STARE BABICE

Tworzenie sprawnego systemu edukacji jest kluczem do budowania wykształconego
społeczeństwa, które jest wspólnotą osób wrażliwych na problemy innych oraz angażujących
się w sprawy swojej gminy. Dlatego też Gmina Stare Babice konsekwentnie realizuje politykę
edukacyjną, dzięki której stwarza coraz lepsze warunki nauczania: zapewnia uczniom
możliwość kształcenia w nowoczesnych budynkach przez nauczycieli o wysokich
kompetencjach, szeroką bazę sportową, coraz bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
innowacyjne programy i rozwiązania dające możliwość osiągania wysokich wyników
w nauce, dostosowanie placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Jedną z misji docelowych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku
jest:

GMINA STARE BABICE W 2025 ROKU ...
Z ROZWINIETĄ INFRASTRUKTURĄ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZĄ, Z ODPOWIEDNIĄ
LICZBĄ MIEJSC W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZAPEWNIAJĄCA KSZTAŁCENIE
NA WYSOKIM POZIOMIE.
Natomiast za jeden ze Strategicznych Kierunków Działań wytypowanych w toku prac nad
"Strategią" do realizacji powyższych celów, w perspektywie do 2025 r., wskazano
Priorytetowy kierunek nr 4: „Zapewnienie mieszkańcom pełnego dostępu do wysokiej jakości
usług oświatowo-wychowawczych”. Natomiast „podniesienie standardu obiektów usług
oświaty poprzez modernizację istniejących i budowę nowych szkół, przedszkoli, a w miarę
możliwości także żłobków”,
określono jako
działania postulowane do realizacji
Priorytetowego kierunku nr 6 „Wsparcie Integracji społecznej mieszkańców”.
Wyznaczono w Strategii następujące cele operacyjne dla tego kierunku działań:
 „Wysoka jakość oświaty w gminie” (cel operacyjny Nr 3.5.)
 „Dobrze wyposażona i odpowiadająca oczekiwaniom mieszkańców baza systemu
oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej” (cel operacyjny Nr 2.4.)
W programach służących realizacji powyższych celów operacyjnych (w Programie Aktywizacji
Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w Programie Rozwoju
Infrastruktury Społecznej) wskazano następujące konkretne zadania realizacyjne:
 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży szkolnej wokół zajęć pozalekcyjnych, zabaw i
imprez,
 rozbudowa, modernizacja i remonty bazy oświaty i wychowania oraz budowy
infrastruktury sportowej wokół szkół (bieżnie) oraz instalacji urządzeń służących
pozyskaniu OZE,
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wsparcie dla procesów adaptacji pomieszczeń i budynków na cele wychowawcze
i ogólnospołeczne,
ciągła komputeryzacja i informatyzacja szkół gminnych,
budowa i wdrożenie elektronicznych systemów dostępu do informacji oświatowej,
realizacja projektów „miękkich” dla dzieci i młodzieży, w tym współfinansowanych z UE.

Wśród najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed Gminą wskazano:
Do 2025 roku powinny być rozwiązane wszystkie najważniejsze problemy systemu edukacji
i wychowania. Do 2025 roku wszystkie placówki oświatowe w gminie będą w pełni
przystosowane do potrzeb uczniów - w tym celu wykonane będą odpowiednie prace
modernizacyjne, rozbudowy oraz zakup i instalacja wyposażenia cyfrowego i wyposażenia
służącego wspomaganiu procesu edukacyjnego”.
Działania gminy prowadzone w 2020 r. w dziedzinie oświaty i wychowania są realizacją
kierunków i celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku.
10.1. DZIAŁANIA W CELU ULEPSZANIA WARUNKÓW I JAKOŚCI NAUCZANIA
Nakłady na oświatę i wychowanie od lat stanowią najwyższy procent wydatków
w budżecie gminy. W roku 2020 wydatki na ten cel wyniosły ogółem 52 657 116,64 zł,
w tym: wydatki bieżące w Dziale 801- Oświata i wychowanie – 48 850 162,97 zł, w Dziale
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 613 853,73 zł, oraz wydatki majątkowe –
2 193 094,94 zł. Stanowiło to 32,35% wydatków ogółem budżetu gminy (wszystkich
wydatków, w tym na zadania zlecone) i 40,35% wydatków przeznaczonych na realizację
zadań własnych gminy (bez wydatków na realizację zadań zleconych).
W celu poprawy warunków lokalowych w gminnych placówkach oświatowo-wychowawczych
w 2020 r. zrealizowano następujące działania:
 Wykonano przebudowę szatni w Szkole w Starych Babicach
W ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych
Babicach” – przedmiotem umowy pomiędzy Gminą Stare Babice a wykonawcą było
wykonanie remontu części klatek schodowych oraz pomieszczeń zlokalizowanych na
poziomie -1, w tym:
 korytarzy i boksów szatniowych wraz z wykonaniem posadzki polimocznikowej,
 pomieszczeń przeznaczonych na szatnie dla najmłodszych,
 2 świetlic, sali do rytmiki, kącików sanitarnych oraz przedsionków.
W boksach szatniowych zamontowane zostały zamykane szafki ubraniowe z miejscem na
książki, natomiast szatnie dla najmłodszych zostały wyposażone w regał szatniowy.
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Wymieniona została instalacja oświetleniowa, a także drzwi na korytarzu i klatkach
schodowych. Koszt wykonania robót budowlanych - 1 371 144,00 zł.

Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach
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Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.
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 Wykonano projekt i dokonano modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni
przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym
Zadanie obejmowało remont dwóch łazienek wraz z wymianą instalacji wod.-kan.
Koszt wykonania robót budowlanych - 124 820,94 zł.

Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym

Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
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 Doposażono sale gimnastyczne w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym,
Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewną i klimatyzację. W ramach realizacji zadania zostały podpisano
umowy 620/2020 i 704/2020 na wykonanie wentylacji mechanicznej w szkole
podstawowej w Koczargach Starych i Borzęcinie Dużym.
Koszt wykonania robót
budowlanych - 147 130,00 zł.
 Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
W ramach realizacji zadania została podpisana umowa 105/2020 na wykonanie
dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o nowy
budynek o powierzchni ok. 5000 m2 przewidziany dla 500 uczniów wraz z łącznikami do
budynku istniejącego i zagospodarowaniem terenu uwzględniającym powiązania
przestrzenne i komunikacyjne z istniejącym kompleksem budynków. Gmina uzyskała decyzję
pozwolenie na budowę. Koszt wykonania dokumentacji projektowej - 550 000,00 zł.

Jedno ze spotkań roboczych w sprawie projektu rozbudowy szkoły w Zielonkach-Parceli.
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 W 2020 roku dokonano wykupu nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne.
Poniesione wydatki to kwota 1 800 000,00 zł. W celu poprawy warunków lokalowych w
gminnych placówkach oświatowo-wychowawczych Gmina Stare Babice nabyła w 2019 r.
budynek przystosowany do prowadzenia działalności oświatowej (wcześniej
funkcjonowała w nim niepubliczna szkoła podstawa). Zakupiony budynek został
przekazany Szkole Podstawowej w Starych Babicach na cele prowadzenia działalności
statutowej. Koszt przedsięwzięcia ogółem wyniósł 2.000.000,00 zł, z czego - zgodnie z
harmonogramem płatności - w 2019 r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 200.000,00
zł. Pozostała kwota została zapłacona w 2020 r.

Budynek zakupiony na cele edukacyjne
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Inwestycja w oświatę to jednak nie tylko wielomilionowe remonty, modernizacje czy budowy
nowych obiektów, ale również stwarzanie uczniom gminnych szkół warunków do
zwiększania szans rozwojowych.
 W trakcie okresu epidemicznego, gminne placówki oświatowe zorganizowały edukację
zdalną. W 2020 r. z czterech projektów edukacyjnych z dofinansowaniem Unii
Europejskiej przekazano do szkół łącznie 60 laptopów. Ponadto zakupione zostało drobne
wyposażenie komputerowe, routery i dostęp do Internetu w trakcie trwania projektów
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus.
 W maju 2020 r. w Gmachu Politechniki Warszawskiej zawarto porozumienie
o współpracy pomiędzy Gminą Stare Babice a Politechniką Warszawską. Współpraca
między Politechniką Warszawską, a Gminą Stare Babice, dotyczy kształcenia dzieci
i młodzieży, uczęszczającej do babickich szkół, w ramach Centrum Nauki Radiostacja
Transatlantycka.
Dokument obejmuje między innymi organizowanie przez doktorantów Politechniki
Warszawskiej pokazów lekcyjnych na terenie gminy oraz nie tylko możliwość zwiedzania
przez nasze dzieci Politechniki Warszawskiej, ale także uczestnictwo w wykładach
i ćwiczeniach.
Dzięki temu, dzieci i młodzież z terenu gminy Stare Babice zyskały dostęp do jednej
z najlepszych polskich uczelni. Kształcenie w kierunku nauk ścisłych zagwarantuje im dobry
start w dorosłe życie. Realizacją zadania zajmie się nowo powołane Centrum Nauki
Radiostacja Transatlantycka przy Domu Kultury Stare Babice.
Miłym akcentem jest również fakt, że budynek, w którym zostało podpisane porozumienie
nosi imię profesora Janusza Groszkowskiego, który był członkiem komisji odbiorowej
Radiostacji Babice. W ten oto sposób historia zatoczyła piękne koło. Można powiedzieć, że
Politechnika Warszawska oraz gmina Stare Babice, są nierozerwalnie ze sobą związane od
prawie 100 lat.
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 W gminnych szkołach i placówkach samorządowych zatrudnionych jest ogółem
332 nauczycieli w tym: 282 - w szkołach, 50 – w przedszkolach), w przeliczeniu wypada
7 uczniów na 1 nauczyciela.
W 2019 r. zwiększono nauczycielom wysokość dodatków funkcyjnych, których wysokość
jest zależna od organu prowadzącego, tj. za wychowawstwo klasy, za sprawowanie
stanowiska kierowniczego, za sprawowanie funkcji opiekuna stażu. W związku ze zmianą
zasad wynagrodzenia nauczycieli i planowanym wyrównaniem od stycznia, w marcu 2019 r.
w budżecie gminy dokonano stosownych zmian, zwiększając środki na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane o kwotę ogółem ponad 1 800 000,00 zł.
Biorąc pod uwagę średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli wynikające z kwot bazowych
oraz średnie wynagrodzenie osiągnięte w tym okresie na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w Gminie Stare Babice przedstawiają się następująco:
 Okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Lp. Stopień awansu zawodowego
1

Średnie wynagrodzenie
od 1stycznia 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r.
3 045,21

Średnie
wynagrodzenie
w gminie
4
3 641,85

2 nauczyciel kontraktowy
3 nauczyciel mianowany

3 380,18
4 385,10

4 423,95
5 523,15

130,88
125,95

4 nauczyciel dyplomowany

5 603,19

7 010,29

125,11

2
1 nauczyciel stażysta

3

% kwoty
bazowej
4:3
119,59

 Okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Lp. Stopień awansu zawodowego
1

2
1 nauczyciel stażysta
2 nauczyciel kontraktowy
3 nauczyciel mianowany
4 nauczyciel dyplomowany

Średnie wynagrodzenie
od 1września 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.
3
3 337,55
3219,22
3 704,68
4 806,07
1445
6 141,09

Średnie
wynagrodzenie
w gminie
4

% kwoty
bazowej
4:3

4 080,96

122,27

4 779,49
5 784,44

129,01
120,36

7 233,04

117,78

W 6 placówkach oświatowych publicznych zatrudnionych jest 142 osób z administracji
i obsługi (średnio 1 osoba na 17 uczniów), w Szkole Podstawowej w Zielonkach – Parceli
konserwację i sprzątanie realizuje Eko Babice.
W samorządowych szkołach i placówkach udział nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach
oscyluje wokół 36%.
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WYNIKI EGZAMINÓW OŚMIOKLASISTY
Działania gminy w zakresie oświaty od wielu lat skutkują wysokim poziomem nauczania.
Wysokie nakłady finansowe na oświatę przynoszą efekty w postaci bardzo dobrych wyników
egzaminów ośmioklasisty.
W 2019 r. średnie wyniki Gminy Stare Babice były wyższe, niż średnie wyniki w powiecie
warszawskim zachodnim i wyższe, niż średnie wyniki w województwie mazowieckim.
Przedstawia to poniższy wykres.

Wykres: Egzamin ósmoklasisty 2019. Średnie wyniki gmin i szkół województwa mazowieckiego - SZKOŁY
PUBLICZNE. Sesja główna (kwiecień i czerwiec), arkusze standardowe. (data raportu 21.10.2019)
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Także w roku 2020 ośmioklasiści ze starobabickich szkół osiągnęli doskonałe wyniki
z egzaminu, w tym najlepsze wyniki w powiecie warszawskim zachodnim. Przedstawia to
poniższy wykres.
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Wykres: Egzamin ósmoklasisty 2020. Średnie wyniki gmin i szkół województwa mazowieckiego (egzaminu z
języka rosyjskiego uczniowie szkół na terenie gminy nie zdawali).
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Za szczególne osiągnięcia w nauce (naukowe, artystyczne i za osiągnięcia sportowe)
przyznawane są stypendia motywacyjne. W 2020 roku stypendia otrzymało 108 uczniów
samorządowych szkół, w tym: za wyniki w nauce – 89 uczniów, , za osiągnięcia sportowe –
16 uczniów, , za osiągnięcia artystyczne – 3 uczniów.
Rozwojowi zainteresowań i pasji uczniów służą zajęcia w domu kultury i gminnych obiektach
sportowych.

10.2. PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNIJNYCH
W 2020 r. w każdej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Stare Babice, realizowane były programy finansowane z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy
o finansach publicznych.
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
wykonano wydatki w kwocie 589 513,17 zł, na następujące zadania:
 „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych” – wydatkowano 109 736,98 zł. W projekcie biorą udział dwa
przedszkola: Przedszkole w Starych Babicach i Przedszkole w Bliznem Jasińskiego. Okres
realizacji tego projektu 01.01.2019 – 31.03.2021. Celem projektu jest wyrównanie szans
edukacyjnych i rozwojowych 130 dzieci oraz 9 dzieci z niepełno sprawnościami, poprzez
realizację programu wsparcia obejmującego dostosowanie miejsc wychowania
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przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, realizację dodatkowych zajęć,
doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2020 r. realizowane były zajęcia dodatkowe
(grupowe i indywidualne) dla dzieci, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jednak
z powodu ograniczeń w związku z trwającym stanem epidemiologicznym realizacja
projektu została przedłużona do 31 marca 2021 r.
 „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”- wydatkowano kwotę 276 751,70 zł.
Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2019 i będzie trwać do 31.03.2021 r.
W projekcie biorą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Starych Babicach oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym. Projekt ma na celu rozwój kompetencji
kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu
kształcenia, zakłada objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, rozwój
kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia oraz doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt
i pomoce dydaktyczne. W 2020 r. prowadzone były m.in. zajęcia dodatkowe dla uczniów
w Szkole Podstawowej w Starych Babicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borzęcinie Dużym. Zrealizowano zaplanowane w projekcie zakupy sprzętu i pomocy
dydaktycznych dla pracowni szkolnych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, część
zadań projektu (m.in. warsztaty dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy na zajęcia,
pokazy naukowe, współzarządzanie projektem) realizuje Partner – Firma Mały Inżynier,
któremu zgodnie z umową partnerską Gmina Stare Babice przekazała część środków
(kwota 133 702,50 zł) na realizację przypisanych mu zadań. Jednak z powodu
wprowadzenia ograniczeń w związku z trwającym stanem epidemiologicznym
i przejściem szkól w nauczanie zdalne realizacja projektu została przedłużona do
31 marca 2021 r.
 „Kreatywna szkoła” – wydatkowano kwotę 68 348,95 zł. Okres realizacji projektu
rozpoczął się 1.09.2020 i będzie trwać do 31.08.2022 r. w projekcie uczestniczą dwie
szkoły: Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli oraz Szkoła Podstawowa w Koczargach
Starych. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku
pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia.
Rekrutacja uczniów do projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 r., w październiku
rozpoczęto prowadzenie zajęć dodatkowych w grupach projektowych. Zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie, część zadań projektu (m.in. warsztaty dla nauczycieli,
zakup materiałów i pomocy na zajęcia, pokazy naukowe, współzarządzanie projektem)
realizuje Partner – Firma Mały Inżynier, któremu zgodnie z umową partnerską Gmina
Stare Babice przekazała część środków (kwota 67 479,44 zł) na realizację przypisanych
mu zadań. W związku z epidemią COVID-19 po wprowadzeniu nauczania zdalnego zajęcia
zostały zawieszone. Przeprowadzono też ustalenia ze szkołami, dotyczące specyfikacji
wyposażenia pracowni szkolnych, które będzie zakupione w ramach projektu
w I kwartale 2021 r.
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 „Zdalna szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego – wydatkowano kwotę 79 675,64 zł, okres realizacji grantu 20.09.2020 r. Celem
grantu było umożliwienie realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
W ramach grantu zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, akcesoriami oraz
dostępem do Internetu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, niewykorzystaną kwotę
granu zwrócono na konto grantodawcy.
 „Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „ Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu wydatkowano 54 999,90 zł., okres realizacji 10.12.2020 r.
Celem grantu było umożliwienie realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo
W ramach grantu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz
dostępem do Internetu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości.
10.3. AKCJA „FERIE W SZKOLE”
W czasie ferii zimowych w szkołach samorządowych w terminie 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r.
prowadzona była Akcja „Ferie w szkole”.
Ogółem wzięło w niej udział 429 uczniów – w SP Starych Babicach 180 uczniów,
w SP w Zielonkach-Parceli – 118 uczniów, w SP w Borzęcinie Dużym – 56 uczniów,
w SP w Koczargach Starych – 75 uczniów.
Ogółem koszt Akcji wyniósł 98 232,33 zł.
Bogata oferta zajęć w ramach Akcji „Ferie w szkole” rozszerzona została o projekt
„Bezpieczna Kropelka”, w ramach którego odbywały się bezpłatne zajęcia z elementami piłki
wodnej i bezpiecznych zachowań w środowisku wodnym. Podczas ferii zimowych,
w dniach 10 -14 lutego 2020 r., dzieci ze szkół podstawowych z gminy Stare Babice
uczestniczyły w darmowych zajęciach na basenie, pn. „Bezpieczna kropelka”.
Wykwalifikowani instruktorzy uczyli uczestników elementów piłki wodnej oraz bezpiecznego
zachowania w środowisku wodnym. W sumie w gminnej akcji wzięło udział 233 dzieci z klas
0-4.
Każda grupa dzieci miała zapewnioną opiekę wychowawców. W ramach akcji zatrudniono do
opieki nauczycieli. Przed i po zajęciach dla uczniów zorganizowana była opieka świetlicowa.
Każdego dnia dla uczniów zapewnione były atrakcje.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach uczestniczyły w takich zajęciach, jak:
basen, Teatr Lalek na przedstawieniu „Śpiąca Królewna”, kino, sala zabaw Abrakadabra,
kręgielnia. Zorganizowany był dzień sportu w Julinku oraz zajęcia sportowe na hali Jump
Arena Warszawa.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli uczestniczyły w takich zajęciach, jak:
warsztaty podróżnicze o krajach, kulturach i zjawiskach, zajęcia edukacyjne
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z programowaniem, zajęcia ruchowe w Smart Kids Planet, warsztaty w Domu Pracy Twórczej
w Granicy, warsztaty „Niewidomy zawsze widzący”, pobyt w Galerii Iluzji.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych uczestniczyły w takich zajęciach, jak:
zajęcia ruchowe w Sali zabaw „Fikołki” w Pruszkowie, warsztaty w szkole z EduFun
(oprogramowanie, Mały Edison, robotyka, GotujMania), wyjazd „Zima w lesie”,
przedstawieniu teatralnym teatru „Dukat” wraz z animacjami dla uczestników, seansie
filmowym w Multikinie w Pruszkowie.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym uczestniczyły w takich zajęciach, jak:
zajęcia ruchowe w Kolorado, basen, seans ,,Chłopiec i wilk”, wycieczka do Julinka: spotkanie
z policjantami, z ratownikiem medycznym, ścianka wspinaczkowa, lepienie z gliny,
przejażdżki bryczkami po lesie, przejażdżki końmi.
Oprócz takich atrakcji w placówkach zorganizowane zostały kreatywne zajęcia plastyczne,
sportowe, kulinarne.

Ferie w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli
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Natomiast planowana w okresie od 6 do 31 lipca 2020 r. Akcja „Lato w Gminie”, która miała
być trzecią z kolei organizowaną przez Gminę Stare Babice nie odbyła się. Ze względu na
utrzymujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus) oraz konieczność
zawieszenia planowanych wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym
na terenie gminy Stare Babice odwołano Akcję „Lato w Gminie”.
Zamiast tego, w szkołach odbywały się półkolonie dla uczniów kl. I-III. Szkoły prowadziły
półkolonie tylko dla swoich uczniów, rodzice pokrywali jedynie koszty wyżywienia dzieci.
Okres trwania półkolonii to dwa tygodnie dla każdej ze szkół:
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 10-21.08.2020 r.
 Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 20-31.07.2020 r.
 Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 3-14.08.2020 r.
 Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 13-24.07.2020 r.

10.4. SYSTEM OŚWIATY W GMINIE STARE BABICE
System oświaty w Gminie Stare Babice w 2020 roku tworzyło 7 szkół podstawowych, w tym:
4 publiczne oraz 3 szkoły podstawowe niepubliczne oraz 13 przedszkoli, w tym 3 publiczne
i 10 niepublicznych.
W roku szkolnym 2020/2021 gmina prowadzi ogółem 7 szkół i placówek wychowawczych,
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także
umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W samorządowych przedszkolach i szkołach
uczy się ponad 2,4 tys. dzieci.
Placówki publiczne (szkoły podstawowe i przedszkola), dla których organem prowadzącym
jest Gmina Stare Babice, wg stanu na 31 grudnia 2020 r.:
 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 w Zielonkach-Parceli,
 Przedszkole w Starych Babicach,
 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego,
 Przedszkole w Borzęcinie Dużym.

Placówki niepubliczne (szkoły podstawowe i przedszkola), wg stanu na 31 grudnia 2020 r.:
 EDULAB – Niepubliczna Szkoła Podstawowa
 BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 pro futuro z oddziałami dwujęzycznymi
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole leśne w Mariewie”
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Ekologiczne „Zielone Słonie”
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek”
Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk”
Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludki Hop”
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęcza”
Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”
Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia”
Niepubliczne Przedszkole Irena Sobkowicz

Ilość uczniów/dzieci uczących się w szkołach podstawowych i objętych opieką wychowawczą
w przedszkolach prowadzących działalność na terenie gminy Stare Babice stale się zwiększa.
W stosunku do roku 2019 ogólna liczba uczniów/przedszkolaków wzrosła o 338 osób.
Natomiast w stosunku do roku 2015 ilość uczniów i wychowanków przedszkoli we wszystkich
placówkach (publicznych i niepublicznych na terenie gminy) wzrosła ogółem o 39,66%.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Ogólna liczba uczniów/dzieci we wszystkich typach placówek (publicznych i niepublicznych) w Gminie
1
Stare Babice w latach 2015-2020.
Rok
wg stanu
na dzień
30.września

Szkoły podstawowe
publiczne i niepubliczne

Gimnazja
Placówki
ogółem

Uczniowie
ogółem

Placówki
ogółem

Uczniowie
ogółem

Przedszkola
publiczne i niepubliczne
Placówki
ogółem

Dzieci
ogółem

Ilość
dzieci
ogółem

2015

1

347

4

1350

13

706

2403

2016

1

334

4

1337

13

768

2439

2017

215

6

1715

13

768

2698

2018

oddziały w SP
oddziały w
SP

111

6

2062

13

759

2932

2019

0

0

6

2206

13

812

3018

2020
0
0
7
2492
13
864
3356
Odnotowany w tabeli znaczny wzrost liczby uczniów w roku 2017 w szkołach podstawowych był efektem
reformy oświaty, czyli likwidacji gimnazjów, utworzenia szkół podstawowych w systemie ośmioklasowym oraz
przeniesienia tzw. „zerówek” z przedszkoli do szkół podstawowych .

1

Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień
30 września 2020 r.
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10.4.1. EDUKACJA SZKOLNA

Zdecydowana większość uczniów szkół podstawowych uczy się w szkołach publicznych, co
przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Ilość uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Stare Babice w rozbiciu na
placówki publiczne i niepubliczne2 w latach 2015-2020.
Rok
wg stanu na dzień
31.grudnia

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Szkoły podstawowe publiczne
Placówki ogółem

Szkoły podstawowe niepubliczne

Uczniowie ogółem

2
2
4
4
4
4

Placówki ogółem

1235
1155
1498
1856
1990
1902

Uczniowie ogółem

2
2
2
2
2
3

115
182
217
206
216
361

Największa ilość uczniów uczęszczała do szkoły Podstawowej w Starych Babicach – 779
uczniów uczyło się w 36 oddziałach. Natomiast najmniej dzieci uczyło się w Szkole
Podstawowej w Koczargach Starych – 282 uczniów w 13 oddziałach3.

2017

2018

2019

2020

Ilość uczniów

Ilość uczniów

Ilość uczniów

Ilość uczniów

SP Zielonki

289

485

549

524

SP Koczargi Stare

195

249

288

282

SP Stare Babice

732

819

827

779

SP Borzęcin Duży

282
1498

303
1856

326
1990

317
1902

Placówka

10.4.2. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
W Gminie Stare Babice w 2020 r. funkcjonowało 13 przedszkoli, w tym 3 placówki publiczne,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice oraz 10 placówek
niepublicznych.
W 2020 roku opieką wychowawczą we wszystkich placówkach przedszkolnych objętych było

2

Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień
30 września 2020 r.
3
Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień
30 września 2020 r.
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ogółem 812 dzieci, w tym w przedszkolach publicznych 373 dzieci, w przedszkolach
niepublicznych – 439 dzieci.
Gmina Stare Babice wykupiła w niepublicznych przedszkolach miejsca dla przedszkolaków
– mieszkańców gminy, pokrywając 100% kosztów utrzymania dziecka:
 w okresie styczeń – sierpień 2020 r. było to 273 miejsca w 5 placówkach
niepublicznych: Niepublicznym Przedszkolu "Wesoły Brzdąc", Niepublicznym
Przedszkolu "Słoneczny Domek", Niepublicznym Przedszkolu "Jeżyk", Niepublicznym
Przedszkolu "Zielona Akademia", Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek”
 w okresie od 1 września 2020 r. - 273 miejsca, w 5 placówkach niepublicznych:
Niepublicznym Przedszkolu "Wesoły Brzdąc", Niepublicznym Przedszkolu "Słoneczny
Domek", Niepublicznym Przedszkolu "Jeżyk", Niepublicznym Przedszkolu "Zielona
Akademia" oraz Przedszkolu Niepublicznym "Zaczarowany Ołówek".

Tabela:
Ilość
dzieci
w
przedszkolach
4
i niepublicznych) w latach 2015-2020.

w

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stare

Oddziały
przedszkole w
szkołach
podstawowych
publicznych

Rok
Przedszkola
publiczne
Placówk
Dzieci
i
ogółem
ogółem

Gminie

Przedszkola
niepubliczne
Placówk
Dzieci
i
ogółem
ogółem

Oddziały
ogółem

Dzieci
ogółem

Babice

Oddziały
przedszkolne w
szkołach w szkoła
podstawowych
niepublicznych
Oddzia
ły
ogółe
m

Dzieci
ogółem

(publicznych
Ogółem ilość dzieci
w przedszkolach
publicznych i
niepublicznie oraz
oddziałach
przedszkolnych
przy szkołach
podstawowych

3

382

9

324

706

3

383

9

385

768

3

388

9

380

768

3

367

9

392

759

3

373

10

439

812

3

382

10

482

9

200

2

29

1093

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 2020 r. 98 dzieci, w tym najwięcej do przedszkoli znajdujących
się na terenie Warszawy.

4

Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień
30 września 2020 r.
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Tabela: Dzieci z terenu Gminy Stare Babice uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy5
( stan na listopad 2020 r.)

Gmina
Izabelin
Brwinów
Łomianki
Ożarów
Mazowiecki
Warszawa
Zielonka
Ogółem:

Przedszkola
niepubliczne

publiczne
22

1
2
11
44
1

17

59

39

10.5. OFERTA GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
Placówki oświatowo wychowawcze prowadzone przez Gminę Stare Babice oferują szeroką
ofertę zajęć, organizują wiele wydarzeń i prowadzą wiele akcji, mających na celu rozwijanie
zainteresowań dzieci i kształtowanie ich postaw prospołecznych.
W tej części Raportu przedstawiono informacje, przygotowane przez publiczne placówki
oświatowo- wychowawcze.
10.5.1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH
1.Programy szkolne realizowane przy udziale gminy:
 Projekt „Nowoczesna Edukacja w Gminie Stare Babice” rozpoczął się 1.09. 2019r.
W projekcie wzięło udział 235 uczniów z kl. I-VIII oraz 15 nauczycieli.
W ramach projektu prowadzone były zajęcia dodatkowe: języki nowożytne, matematyka,
przyrodnicze laboratoria, pokazy naukowe, robotyka oraz wycieczki edukacyjne
i półkolonie.
Partner projektu firma „Mały Inżynier” zakupiła materiały i pomoce na zajęcia oraz
przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli. Zostały doposażone pracownie przyrodnicze
i matematyczne m.in. w tablice multimedialne, laptopy, mikroskopy, teleskopy, globusy,
mapy, różnego rodzaju modele oraz dygestorium do pracowni chemicznej.
2. Programy gminne, w których szkoła brała udział:


Konkurs środowiskowy zbiórki surowców wtórnych (liczba dzieci -142)

5

Źródło: dane Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, wg danych Systemu Informacji Oświatowej na listopad
2020r.
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3. Innowacje pedagogiczne:
Prowadzone w naszej szkole innowacje są stałą praktyką stanowiącą nowatorskie
rozwiązania programowe, wdrożoną przez nauczycieli w celu poniesienia jakości pracy
szkoły. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem jej, co potwierdza art. 1
pkt 18, art. 55 ust 1 pkt 4, art. 68 ust 1 Prawa Oświatowego.
a) Innowacja muzyczna w klasach muzycznych w pierwszym i drugim etapie etapie
edukacyjnym prowadzona jest w naszej szkole nieprzerwanie od roku szkolnego
1995/1996, autorstwa pani Ewy Smoniowskiej – Dżyga,
b) Innowacja ekologiczna „Cztery pory roku w przyrodzie” w klasach ekologicznych,
w pierwszym etapie edukacyjnym, która prowadzona jest w naszej szkole nieprzerwanie
od roku szkolnego 2001/2002, autorstwa pań Renaty Kusztal i Doroty Radeckiej,
c) Innowacyjny program nauczania języka niemieckiego w klasach 4, 5, 6 realizowany od
roku szkolnego 2017/2018, autorstwa pani Anny Krzesak,
d) Uczniowie wyjeżdżają na warsztaty do Londynu i Berlina oraz uczestniczą w obozach
językowych „Euroweek” w ramach doskonalenia języka,
e) Udział w biciu ogólnopolskiego rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
f) Udział w akcjach: „Galopujące serce”, „Polacy Polakom Kresy w potrzebie”,
„Charytatywni Freta”, „Rower dla Misjonarza”,
g) Edukacja dla bezpieczeństwa – cykliczne spotkania uczniów ze strażakami i policjantami,
h) Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzenie egzaminu,
i) Program edukacyjny BAKCYL, czyli program Bankowy dla Edukacji Finansowej Młodzieży,
kierowany do uczniów kl. 6, 7, 8. Celem programu jest szerzenie wiedzy finansowej
wśród młodzieży, tak by w wieku dorosłym byli świadomymi obywatelami. Zajęcia
o tematyce finansowej np. „Twoje pieniądze”, „Od oszczędzania do inwestowania”,
„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” prowadzą wolontariusze, – na co dzień pracownicy
banku. W ramach programu uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy z zakresu
finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zorganizowanym przez Europejska
Federację Bankową,
j) zorganizowanie konsultacji dla uczniów kl. ósmych celem lepszego przygotowania do
egzaminu po szkole podstawowej
4. Zadania realizowane z zakresu zdrowia:
 Owoce w szkole- Program dla uczniów kl. I-V,
 Fluoryzacja,
 Śniadanie daje moc.
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5. Zadania realizowane z zakresu edukacji ekologicznej:






Sprzątanie Świata,
zbiórka makulatury, telefonów i baterii,
ekologiczne choinki,
dokarmianie zwierząt,
zbiorki darów dla schroniska dla zwierząt,

6. Koła zainteresowań:








Teatralne - 26 uczniów;
Polonistyczne – 12 uczniów;
Fizyczne- 10 uczniów;
Dziennikarskie - 11 uczniów;
J. angielskiego - 17 uczniów
Historyczne - 33 uczniów;
PCK - od 19 lat szkoła zajmuje I miejsce w zbiórkach pieniężnych dla tej organizacji.

7. Wolontariat – 200 uczniów.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka klasa 7e wyruszyła do Domu Opieki Ostoya, który mieści się
niedaleko szkoły. Nie była to pierwsza wizyta u seniorów. Z wielką przyjemnością uczniowie
powrócili w to miejsce. Tym razem chcieli umilić czas mieszkańcom z okazji ich święta.
Dziewczęta: Iga, Pola i Gosia przygotowały krótkie, ale bardzo miłe życzenia a także wszyscy
zaśpiewali gromkie “100 lat”. Niebawem okazało się, że wolontariuszy czekało wspólne
z seniorami modelowanie z gliny. Współpracując stworzyliśmy wiele ciekawych prac,
między innymi królika, kwiaty czy miniaturowe gospodarstwo rolne. Nie zabrakło oczywiście
mnóstwa glinianych serc, których wykonywanie sprawiło wszystkim dużo radości. Poza
lepieniem oczywiście odbywały się rozmowy. Bardzo wielu uczniów było zaciekawionych
historią jednego z mieszkańców i chętnie słuchali opowieści. A kiedy jedna z mieszkanek
domu opieki zaczęła śpiewać wszyscy do niej dołączyli. Wolontariusze spędzili ten czas w
naprawdę miłej, przyjaznej i serdecznej atmosferze. Wychodząc, zostawili tam mnóstwo
miłości.
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8. ERASMUS+
Szkoła po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu
Erasmus+, zatytułowanego „Umiejętności życiowe w klasie” (ang. „Bringing life skills into the
classroom”).
Od pierwszego września 2020r., przez dwa lata (do sierpnia 2022r.) uczniowie tej placówki
będą uczyć się różnych umiejętności życiowych, między innymi takich jak: umiejętność
autoprezentacji, umiejętność zdrowego odżywiania, zarządzania swoimi pieniędzmi,
sposobami radzenia sobie ze stresem, kreatywnego myślenia, przedsiębiorczości
i umiejętność komunikowania się z innymi. Oczywiście wszystkie zadania zostaną
dopasowane do wieku odbiorców, czyli uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach dostała możliwość
współpracy przy tym projekcie ze szkołami w Portugalii – Escola Basica Dos 2 e 3 Ciclos de
Estreito de Camara de Lobos, Słowacji – ZS s MS Jana Smreka Melcice – Lieskove 377,
Chorwacji – Srednja skola Bol, Turcji – Okulcaral Berat Hayriye Comertoglu Ortakulu
i Rumunii – Scoala Gimnaziala „Otilla Cazimir” Iasi.
Celem naszego projektu jest pokazanie dzieciom kilku umiejętności życiowych, które nie są
w dużej mierze omawiane w programach nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych.
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Chcemy, aby uczniowie mogli je wykorzystać w swoim przyszłym życiu zawodowym, ale
i osobistym.
Oprócz tego nieodmienną zaletą takiego projektu jest na pewno bezpośredni kontakt
z językiem angielskim, możliwość wyjazdu do którejś z podanych szkół – partnerów,
uczestnictwo w wideokonferencjach w języku angielskim, poznanie nowych osób i realizacja
atrakcyjnych
zadań,
często
z
wykorzystaniem
technologii
informacyjnej.
Oprócz nastolatków to nauczyciele zauważą dla siebie wymierne korzyści. Oni też będą
partycypować w realizacji tego przedsięwzięcia. Nasi pedagodzy zostaną zaproszeni do
nadzorowania zadań projektowych, niektórzy z nich wezmą udział w spotkaniach on-line z
dziećmi i nauczycielami z krajów partnerskich. Kilkoro na pewno weźmie udział w wyjazdach
tzw. mobilnościach, co przyczyni się do zdobycia doświadczeń zawodowych, podniesienia
swoich kwalifikacji, znajomości języka angielskiego i zyskania nowych przyjaciół.
Poza tym do współpracy przy projekcie zapraszam rodziców oraz lokalną społeczność.
Wspierając swoje dzieci przygotowujące się do kolejnych wydarzeń projektowych, bierzecie
Państwo tym samym udział w naszym projekcie, do czego gorąco zachęcam.
Dzięki niemu, Stare Babice staną się znane w kilku nowych europejskich szkołach i krajach.
Babicka podstawówka będzie gościć szkoły z Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Chorwacji
w maju 2022r. Mam nadzieję, że kolejni Europejczycy zakochają się w Polsce, naszej
miejscowości i przede wszystkim naszej społeczności.
W ramach projektu Erasmus + w tym roku szkolnym uczniowie przygotowali autoprezentacje
w jęz. angielskimi w programie PowerPoint, napisali swoje CV i listy motywacyjne,
przygotowali krótkie opisy wybranych zawodów, które wraz z opisami z innych szkół
partnerskich posłużą do stworzenia wspólnego przewodnika po profesjach wykonywanych
przez ludzi. Wypełnili też dwie ankiety ewaluacyjne badające ich wiedzę i kompetencje
dotycząca wykonywanych zadań, znajomości słownictwa związanego z tematem projektu
oraz umiejętnościami informatycznymi. Kilkoro uczniów z kl. 7a wzięło udział w wirtualnym
spotkaniu uczniów z krajów partnerskich w listopadzie 2020r. Kolejne spotkania z tego cyklu
odbędzie się w kwietniu 2021r.
Nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w 3 spotkaniach projektowych, a w lutym tego
roku pięciu nauczycieli wzięło udział w szkoleniu na temat nowatorskiej metody nauczania
STEAM, które zostało poprowadzone przez nauczycielki ze szkoły partnerskiej w Rumunii.
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10.5.2. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BORZĘCINIE DUŻYM
Programy szkolne realizowane przy udziale gminy Stare Babice:
1. Programy szkolne realizowane przy udziale środków zewnętrznych:
 W 2020 roku kontynuowano realizację projektu ,,Nowoczesna edukacja w Gminie
Stare Babice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 -2020.. Uczniowie klas piątych i szóstych mieli możliwość
zobaczyć cztery pokazy naukowe:
 ,,Suchy lód”
 ,,Ciekły azot”
 ,,Związki chemiczne”
 ,,Pokaz robotyczny”.
Ta forma poszerzenia wiedzy cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Była to ostatnia
forma zajęć w ramach realizacji projektu finansowanego z środków unijnych.
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Unijny program „Program dla szkół” polegający na dostarczaniu dzieciom owoców
i warzyw (to kontynuacja dotychczasowego programu „Owoce i warzywa w szkole”).



Kuratoryjny program „Szkoła Promująca Zdrowie” podejmowanie działań promujących
zdrowy styl życia, tworzenia przyjaznych warunków umożliwiających ochronę zdrowia
oraz angażujących całą społeczność szkolną do podejmowania działań na rzecz zdrowia.



Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „#OSEWYZWANIE” organizowany wspólnie z
Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Do pracowni mobilnej (16 laptopów)
dołączono dostęp do bezpłatnego internetu.

 X edycja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane – twoja
sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do
uczniów i nauczycieli”. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Celem programu jest
upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród
uczniów i nauczycieli poprzez kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w
obszarze ochrony prywatności i danych osobowych. Podniesienie kompetencji
nauczycieli oraz edukowanie młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w
realnym, jak i w cyfrowym świecie.
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2. Programy przy udziale funduszy gminnych:
 Szkolne spotkania ze sztuką – cykl koncertów muzyków Filharmonii Narodowej
w formie stacjonarnej do marca, później spotkania on-line.
3. Innowacje pedagogiczne:
 „Z książką za pan brat” – dodatkowa godzina zajęć czytelniczych w klasach I-III do
czerwca 2020r., a w nowym roku szkolnym w świetlicy szkolej.


„Poznajemy kulturę zdrowotną’ – zajęcia realizowane wśród uczniów klas I – III przez
wychowawców i zaproszone osoby.



„Nastoletnia depresja” – program realizowany przez pedagogów w oparciu o materiały
dotyczące depresji „Forum przeciw depresji”.



W ramach kampanii „Zrozumieć starość” w szkole odbyły się warsztaty, zorganizowane
przez fundację „Zaczyn” we współpracy z Gminną Radą Seniorów w Starych Babicach,
które przybliżyły młodzieży działalność gminnej organizacji wspierającej osoby starsze.

4. Szkoła prowadziła działalność wolontarystyczną:







włączyliśmy się w akcję ,,Góra Grosza” (dochód – cele charytatywne);
systematycznie zbieraliśmy plastikowe nakrętki (dochód – cele charytatywne);
wykonaliśmy także kartki świąteczne dla seniorów;
kolędowaliśmy w Centrum Onkologii;
wykonaliśmy stroiki świąteczne a dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na
cele charytatywne;
współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich podczas pakowania
„Wrót Afryki”.
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5. Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Kotwica”. Dzięki temu
uczniowie uczestniczyli w zajęciach szachowych, zajęciach tanecznych oraz zajęciach
prowadzonych przez Świetlicę Środowiskową.
6. Szkoła w czasie działalności stacjonarnej (przed pandemią) organizowała spotkania dla
mieszkańców:
7. Wspólne kolędowanie z udziałem Wójta gminy, członków Gminnej Rady Seniorów,
„Kolędników z Okolicy”, oraz mieszkańcy naszej gminy (w większości seniorów). Sala
gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Wydarzenie poprowadziła Zastępca Dyrektora
ZSP w Borzęcinie Dużym Agnieszka Matuszewska.
Swoimi wspaniałymi występami uświetniły to wydarzenie dzieci z Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.
Zaśpiewały również panie z borzęcińskiego zespołu senioralnego „Sami Swoi”.
Można było także podziwiać zdolności aktorskie uczniów klasy 6B, którzy wystawili
przepiękne przedstawienie pt: „Opowieść wigilijna” na podstawie powieści Dickensa. Bogata
scenografia, świetne kostiumy i bardzo dobrze odegrane role wprowadziły widzów w
cudowny nastrój.
Owacjami na stojąco zostali nagrodzeni Kolędnicy z okolicy, którzy wystąpili w pięknie
dopracowanych strojach, jak na prawdziwych kolędników przystało, porywając całą
publiczność do wspólnego kolędowania.
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8. Placówka prowadzi szeroką współpracę z Seniorami. Realizują oni w szkole swoje pasje
i mogą aktywnie spędzić wolny czas. Uczestniczą w zajęciach plastycznych (również
w akcjach charytatywnych), w zajęciach tanecznych, organizowane są tutaj spotkania
okolicznościowe, w tym „Dzień Babci i Dziadka” (organizowany przez przedszkole oraz
szkołę dla seniorów z najbliższej okolicy.
9. Szkolna świetlica zapewniała dzieciom różne formy aktywności i rozwoju. W tym roku
dzięki Fundacji Orange kontynuowana była realizacja programu MegaMisja. To program
dla świetlic, który ma dostarczać dzieciom ze szkoły podstawowej wiedzy na temat
bezpiecznego poruszania się po sieci.

10.5.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONKACH-PARCELI
Co nas wyróżnia?
Jesteśmy nowoczesną szkołą z innowacyjnym podejściem do uczniów. Stawiamy na
nowoczesność i różnorodność. Młoda kadra dokłada wszelkich starań, by nauka była
atrakcyjna i nowoczesna.
Szkoła posiada dwie pracownie językowe – laboratoria, w których uczniowie wykorzystując
nowoczesne narzędzia informatyczne podnoszą swoje kompetencje językowe.
Uczniowie wszystkich klas realizują rozszerzony program nauki języka angielskiego. Szkoła
Współpracuje z British Council, a uczniowie poczynając od klasy trzeciej, przystępują do
egzaminów z języka angielskiego.
Uczniowie wszystkich klas realizują rozszerzony program nauki języka angielskiego.
Na poziomie klas IV I VI prowadzone są klasy sportowe o specjalności: piłka nożna,
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lekkoatletyka, piłka siatkowa.
W klasach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia z plastyki, muzyki, języka angielskiego,
informatyki i wychowania fizycznego odbywają się z nauczycielami przedmiotu.
Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów, staramy się inspirować ich do nauki, jak
również do poznawania świata. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową z uczniami
krajów europejskich poprzez wymianę międzynarodową. Organizowane są wyjazdy (Malta,
Londyn, Poczdam), spotkania z native speakerami oraz różnorodne warsztaty w języku
angielskim.

Organizowane w szkole spektakle teatralne, wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi
ludźmi są przejawem naszej troski o rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny naszych
uczniów. Nasi nauczyciele i uczniowie są bardzo aktywni i podejmują wiele inicjatyw.
Innowacje programowe:
1. Autorski program nauczania języka angielskiegi w klasach I-III.
2. Autorski program nauczania języka angielskiegi w klasach IV-VIII.
3. Program pracy w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
4. Program zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
249

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
5. Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów.
6. Prowadzenie młodzieżowych wymian międzynarodowych.
Innowacje organizacyjne:
1. Prowadzenie grup językowych w klasach IV-VIII stworzonych na podstawie testu
poziomującego.
2. Wyodrębnienie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej zajęć z zakresu edukacji
plastycznej, muzycznej, informatycznej, językowej i powierzenie prowadzenie ich
nauczycielom z zakresu przedmiotu.
3. Zwiększenie liczby godzin z zakresu języka angielskiego i matematyki w klasach IV-VIII oraz
języka angielskiego w klasach I-III.
4. Utworzenie klas sportowych na poziomie klas IV I VI o specjalności piłka nożna,
lekkoatletyka, piłka siatkowa.
5. Koło Nauk Ścisłych – spotkania online grupy uczniów i nauczycieli podczas których
poruszane były tematy z zakresu astronomii, fizyki, matematyki, chemii. Spotkania
odbywały się 2 razy w tygodniu w trakcie trwania nauki zdalnej.

Realizowane projekty:
 Projekt “Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare
Babice” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i firmą Mały
Inżynier w okresie IX 2020 – VIII 2022 i współfinansowany jest z funduszy Unii
Europejskiej. W ramach realizowanego projektu prowadzone były zajęcia:
 Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki,
 Przyrodnicze laboratorium,
 Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych.
Realizowany projekt pozwolił pozyskać dla szkoły pomoce dydaktyczne.
 Projekt Fundacji Orange “Mega Misja” – kompleksowy program edukacji cyfrowej i
medialnej, podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i
bezpieczne strony technologii. Uczniowie poprzez ten program kształtują zdrowe nawyki
cyfrowe i uczą się jak zachować umiar w spędzaniu czasu online.
 kontynuacja Projektów: “6 obrazów dla 6-latka” oraz “9 obrazów dla 9-latka”
organizowane przez Stowarzyszenie Fala Kultury,
 ”Między miejscami – młodzieżowa wymiana doświadczeń młodzieży” – polskoniemiecka wymiana młodzieży realizowana w oparciu o fundusze gminne we współpracy
z Fundacją Na Przekór.
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 w ramach subwencji oświatowej pozyskaliśmy dla szkoły środki pozwalające wyposażyć
pracownie przyrodnicze w sprzęt elektroniczny.
Realizowane programy:
 program edukacyjny “Przystań w sieci”, w którym uczestniczyła klasa 6a dotyczący
odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i
bezpieczeństwa online. Projekt objęty był honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego,
 program “Trzymaj formę” w ramach zdrowego żywienia,
 program wczesnej profilaktyki alkoholowej pt. Program Domowych Detektywów. Jaś
i Małgosia na tropie w klasach V.
Warsztaty:
- warsztaty z zakresu prawa: “Warsztaty z togą”,
- warsztaty klasowe klasy 1c “Bądź kumplem. Nie dokuczaj”,
- warsztaty z tworzenia gier w przestrzeni miejskiej – 3-dniowe szkolenie klasy 6a
Konkursy:
Konkursy zewnętrzne
 Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe “Mazowieckie Talenty” - 1 finalista z chemii,
 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z języka polskiego – 2 laureatów, z języka
angielskiego – 50 laureatów,
 XV Olimpiada Matematyczna Juniorów – 1 uczeń kwalifikacja do zawodów drugiego
stopnia,
 Ogólnopolska Olimpiada Olimpus z matematyki – 5 laureatów, z chemii – 1 laureat, z
języka angielskiego – 7 laureatów,
 Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego – 10 laureatów,
 The Big Challenge – 3 miejsce w Polsce,
 Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik XIII edycja – 2 laureatów, 2 wyróżnienia,
 Konkurs Muzeum Niepodległości “Bitwa Warszawska w świadomości młodego pokolenia
Polaków” – 1 wyróżnienie,
 Konkurs “EkoSzkoła – edycja III” - 2 i 3 miejsce (nagroda dla szkoły w wysokości 5.000 zł)
 Znak Jakości "Otwarta i Kreatywna Szkoła"
 gminny konkurs środowiskowy zbiórki surowców wtórnych w Gminie Stare Babice 2020,


konkurs gminny “Książka zrobiona inaczej” pod patronatem Wójta Gminy Stare Babice.
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Sukcesy sportowe:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju w roku 2020 nie odbywały się planowane
wcześniej wydarzenia i zawody sportowe. Niemniej jednak nasi uczniowie odnieśli pewne
sukcesy:
- II miejsce w Powiatowym Finale w Piłkę Nożną Halową Dziewcząt,
- III miejsce w Powiatowym Finale w Mini Piłkę Ręczną Dziewcząt,
- I, II i III miejsce w indywidualnych biegach na 60m w ramach I i II edycji czwartków
Lekkoatletycznych,
- VI miejsce w powiatowych sztafetach przełajowych dziewcząt,
- V miejsce w powiatowych sztafetach przełajowych chłopców.
Podejmowane akcje:
1. ”Dzień Kolorowej Skarpetki” – solidaryzowanie z ludźmi z zespołem Downa,
2. “ Światowy Dzień Autyzmu” – organizacja akcji w naszej szkole Cała Polska na Niebiesko,
3. “Dzień dobrego słowa”,
4. Akcja “Mój Pupil” jako wsparcie dla uczniów w okresie pandemii,
5. Akcja “Tęsknota za szkołą” zorganizowana w trakcie trwania nauki zdalnej,
6. Akcja szkolna zorganizowana z okazji Dnia Dziecka “Witajcie w naszej bajce”,
7. Obchody Dnia Ziemi poprzez przygotowanie prac plastycznych “Najpiękniejszy bukiet
kwiatów”,
8. Współtworzenie i współredagowanie Gazety Filozoficznej przez przedstawicieli uczniów
naszej szkoły,
9. Światowy Dzień Kropki,
10. Dzień Tabliczki Mnożenia,
11. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
12. Tydzień przedsiębiorczości,
13. Przygotowanie Teledysku Świątecznego,
14. Kształtowanie szkolnych tradycji: Dzień Galowy, Święto Dyni – obchodzone w tym roku w
nieco zmienionej formie.
15. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi (spotkanie z aktorem).
Wolontariat
W Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli działa Młodzieżowe Koło Wolontariatu.
Wolontariusze uczestniczą w wielu akcjach wolontarystycznych. I choć obecna sytuacja nie
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pozwoliła na wiele działań w społeczeństwie, wolontariusze często pracowali w domu na
rzecz innych osób.
Przed Szkołą Podstawową w Zielonach-Parceli stanęło metalowe serce, które wypełniane jest
nakrętkami w błyskawicznym tempie. Nakrętki przekazywane są na wsparcie leczenia
chorego chłopca.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współpraca z gminnymi instytucjami sportu i kultury (GOSiR, GDK) przy organizacji imprez
oraz inicjatyw kulturalno-sportowych, współpraca z Radą Seniorów przy organizacji zadań
międzypokoleniowych, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Gala Wolontariatu,
pomoc potrzebującym). Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
gminy – podejmowanie działań integrujących lokalną społeczność.

10.5.4. SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZARGACH STARYCH
Rok 2020 różnił się od innych. Przez większość czasu, z powodu pandemii, uczniowie
pracowali zdalnie, biorąc udział w lekcjach odbywających się na platformie Teams.
Już w pierwszym miesiącu pracy zdalnej wprowadziliśmy pakiet Office 365, który umożliwił
prowadzenie bezpiecznych zajęć online. Staraliśmy się, aby życie szkoły przebiegało bez
zakłóceń. Oprócz planowych lekcji odbywały się różnorodne konkursy wewnątrzszkolne,
apele z okazji świąt czy zajęcia dodatkowe.
Uczniowie brali udział w przedstawieniach teatralnych i lekcjach muzealnych także
tych online.
W szkole w klasach 5-8 z powodzeniem działała liga przedmiotowa. Co miesiąc chętni
uczniowie wykonywali dodatkowe zadania z wybranych przedmiotów (np. j. polskiego,
j. obcych, matematyki, biologii czy historii). Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w
interesujących ich dziedzinach, otrzymując dodatkowe oceny z przedmiotów a zwycięzcy
nagrody rzeczowe na koniec roku.
Braliśmy udział w dwóch gminnych programach:
 Ferie w szkole – w okresie ferii zimowych w jednym tygodniu zorganizowano zajęcia
dla uczniów klas 0-5;
 Lato w szkole – w czasie letnich wakacji przez okres dwóch tygodni uczniowie klas 1-3
brali udział w półkoloniach zorganizowanych na terenie szkoły.
Nasi uczniowie rozwijają się, uczestnicząc w wielu aktywnościach.

253

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
Projekty realizowane w szkole:
 Lekcja Enter – projekt skierowany do nauczycieli , którego celem jest nabycie przez
nich umiejętności w posługiwaniu się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz
jej wykorzystanie w pracy z dziećmi.
 Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gminie Stare Babice
to projekt unijny realizowany w partnerstwie z gminą Stare Babice oraz firmą Mały
Inżynier, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku
pracy uczniów, a także podniesienie jakości kształcenia w placówkach.
 Ogólnopolski projekt edukacyjny Działaj z impetem, w ramach którego uczniowie
zdobywają wiedzę na temat segregacji śmieci i pożytku, jaki z tego płynie.
 Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu Fundacji Szkoła na Widelcu to projekt uczący,
czym jest dobre jedzenie i dlaczego jest tak ważne.
 Trzymaj formę – projekt realizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego,
którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej oraz ich rodzin.
 Mała książka - wielki człowiek to projekt realizowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Rzecznika Praw Dziecka. Jest skierowany do uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej i ma na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.
 Ogólnopolski projekt Z kulturą mi do twarzy jest realizowany w klasie trzeciej. W jego
ramach uczniowie spotykają się z różnymi formami kultury, np. muzyką czy teatrem.
 A ja się nie nudzę to projekt realizowany przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Ma na celu nauczenie dzieci konstruktywnego
zagospodarowywania wolnego czasu, w szczególności w przerwach między lekcjami
zdalnymi.
 Uniwersytet dzieci jest projektem realizowanym we współpracy z Fundacją Na
Przekór. Zgodnie ze swoimi założeniami, rozwijał i wzbogacał zainteresowania,
wiedzę i umiejętności, rozbudzał ciekawość odkrywania nowych obszarów
zainteresowań, kształtował intelekt i zapał do nauki.
 Projekt badawczy Postaw na słońce organizowany przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska, który ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE
(szczególnie fotowoltaice), czyli urządzeniach pozwalających wytwarzać energię
elektryczna we własnym zakresie na własny użytek.
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Innowacje realizowane w placówce:
 Przedszkolni chemicy – przez male eksperymenty do dużej wiedzy to innowacja
wprowadzona w oddziale przedszkolnym. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych
zabawach badawczych i próbowały wyciągać wnioski z zaobserwowanych zjawisk.
 Zajęcia logo-sensoryczne dla przedszkolaków odbywały się co piątek w oddziale
przedszkolnym i były prowadzony przez panie pedagog i logopedę.
 Angielski na go dzień to innowacja wprowadzona w oddziałach 0. Podczas zajęć oraz
codziennych czynności dzieci w naturalny sposób uczyły się języka angielskiego.
 Kodowanie dla dzieci było realizowane w klasach pierwszych i polegało na
wprowadzeniu uczniów w świat kodowania. Dzieci poznawały zasady kodowania oraz
możliwości wykorzystania tej dziedziny w otaczającym nas świecie.
 CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki jest innowacją realizowaną w klasach
pierwszej i drugich. Opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur, na
zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa
wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.
 Matematyka – w codziennym życiu smyka jest realizowana w klasach trzecich. Ma na
celu pokazanie uczniom, że matematyka jest obecna w codziennym życiu oraz jak
wykorzystujemy ją na co dzień.
 Oswajamy emocje to innowacja wprowadzona w świetlicy szkolnej. Podczas
cotygodniowych warsztatów uczniowie poznają kolejne emocje i uczą się sposobów
panowania nad nimi.
Konkursy:
W 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących olimpiadach i konkursach
o zasięgu ogólnopolskim:
 Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych „Mazowieckie Talenty” z: jęz. polskiego,
jęz. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, historii, geografii, biologii, chemii (1
laureat z biologii, 1 finalista z jęz. niemieckiego, 2 osoby zakwalifikowane do etapu
rejonowego z jęz. angielskiego i historii);
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus z historii (3 laureatów, w tym
jeden dwukrotny w sesji wiosennej i jesiennej);
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus z jęz. angielskiego (6 laureatów);
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus z geografii (5 laureatów);
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 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus z biologii (4 laureatów);
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus z matematyki;
 Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego;
 Konkursie Wiedzy Biblijnej HIERONIMUS;
 Konkursie Biblijno-Plastycznym z Ewangelii św. Jana.
Przygotowywaliśmy się także do ogólnopolskiego konkursu pieśni patriotycznych „Do
Hymnu” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Uczniowie klas 1-8
przygotowali się do wspólnego zaśpiewania trzech pieśni hymnicznych: „Mazurek
Dąbrowskiego”, „Rota”, „Gaude Mater Polonia”. Niestety z powodu wprowadzenia
nauczania zdalnego od 12 marca 2020 r. nie doszło do przesłuchania w dniu 13 marca.
Udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym.
 Akcja „Byś”, która została połączona z konkursem środowiskowym zbiórki surowców
wtórnych. Jako szkoła zajęliśmy I miejsce w kategorii zbiórki elektrośmieci oraz
II miejsce w kategorii zbiórki makulatury.
 Ogólnopolska akcja Szkoła pamięta zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
 Ogólnopolska akcja Razem na święta zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
 Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
 Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
 Obchody X Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Działania wolontariacie:
W ramach działalności wolontariackiej uczniowie:
 pracowali w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w naszej szkole oraz w świetlicy
szkolnej (dziewczęta z klas piątych i siódmych pomagały w pracy wychowawcom
przedszkolnym i świetlicowym, organizując i przeprowadzając gry i zabawy dla
dzieci);
 współpracowali ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich z siedzibą w Borzęcinie Dużym
(kilkakrotnie w ciągu roku brali udział w przygotowywaniu do wysyłki gazetki misyjnej
„Wrota Afryki”);
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 wzięli udział w zbiórce książek dla dzieci i dorosłych na rzecz Fundacji Zaczytani.org
(zebrane pozycje trafiły do szpitali);
 pisali listy do chorych dzieci w ramach akcji charytatywnej „Marzycielska poczta”;
 zbierali karmę dla podopiecznych schroniska dla zwierząt Sówek&Spóła;
 przez cały rok zbierali nakrętki dla jednego z mieszkańców naszej gminy.
Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi:
Jako szkoła współpracujemy z różnymi instytucjami i organami działającymi na
terenie naszej gminy. Są to m. in.: GOSiR, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, PCPR, Stowarzyszenie Misji
Afrykańskich, Fundacja Na Przekór.
Od lat bardzo dobrze układa się nasza współpraca z Fundacją Charytatywni Freta.
Należymy także do Klubu Szkół UNICEF i co roku bierzemy udział w akcji organizowanej przez
tę organizację. W 2020 r. braliśmy udział w akcji Pomoc dla Jemenu.
10.5.5. PRZEDSZKOLE W STARYCH BABICACH
W 2020 r. zaplanowano i przeprowadzono remont w budynku przedszkolnym. Odnowiono
szatnię dla dzieci za kwotę 34 000,00 zł. Zakupiono również nowe szafki ubraniowe.
Inwestorem był Urząd Gminy Stare Babice. Na planową konserwację, przeglądy
wydatkowano kwotę 3405,70 zł. Naprawy i przeglądy sprzętu ,ksero, komputerowego;
przegląd budynku pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, przegląd
ppoż..
W 2020 r. z funduszy organu prowadzącego – Gminy Stare Babice zorganizowano dla dzieci
bezpłatne zajęcia dodatkowe: zajęcia muzyczne , taneczne i nauka języka dla wszystkich
dzieci.
W ramach środków z budżetu wzbogacono materialne warunki do realizacji zadań
dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. Zakupione zostały zabawki, pomoce
dydaktyczne, książki do grup za kwotę 2 076,00 zł
W celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
zakupiono sprzęt za kwotę 46.896,21 zł. i pomoce dydaktyczne za kwotę 67 803,86 zł. tj. gry,
układanki, zabawki sensoryczne, maty i pomoce do kodowania, sprzęt specjalistyczny dla
terapeutów.
Współdziałając z organem prowadzącym, poprzez przystąpienie do programu unijnego
„Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice” wzbogacano wyposażenie przedszkola dla
działań psychologa, logopedy, pedagoga i terapeutów: zajęć ruchowych, doposażono plac
zabaw o celowane pomoce, sprzęt dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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Przedszkole pozyskało:, jeździki i rowerki, sprzęty muzyczne na plac zabaw, zestawy
interaktywne z programami rewalidacyjnymi: „Magiczny dywan”, instrumenty muzyczne do
zajęć ze specjalistami, pakiety gier terapeutycznych, ścieżki i pakiety sensoryczne, bazę do
zajęć „Kodowanie na dywanie”.
W 2020 r. w związku z panującą pandemią COVID-19 przedszkole rzadziej uczestniczyło
w akcjach i kampaniach lokalnych.
Promując wartości wychowania przedszkolnego
w „Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka”.

uczestniczyliśmy kolejny już

rok

Sukcesem uczestnictwa w III edycji Konkursu Środowiskowego – zbiórka makulatury
i zużytych telefonów komórkowych – było I miejsce w zbiórce makulatury oraz II miejsce
w zbiórce zużytych telefonów.

Przedszkole włączyło się w akcje pod patronatem MEN: „Szkoła do hymnu, Razem na
święta, Szkoła pamięta, ”WOŚP” rozwijając postawy obywatelskie i krzewiąc patriotyzm.
Podjęto działania innowacyjne realizując:
Innowację pedagogiczną:
- „Z książką lepiej poznaję świat”
- Francuski savoive- vivre - dla najmłodszych poznanie kultury francuskiej.
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Realizowane były programy własne nauczycieli:
 „Zakodowani czyli Kodowanie na dywanie

Rozszerzono zakres działania przedszkola i oddziaływań edukacyjno-wychowawczych
wdrażając projekty zewnętrzne:
 „Mały miś w świecie wielkiej literatury”
 „Piękna nasza Polska cała” – współpraca z wydawnictwem Bliżej przedszkola,
 „Piękna Gmina nasza cała” – współpraca z seniorami naszej Gminy
 „Bibliotekarka z bajkową walizką” - współpraca z Domem Kultury,

 „Przedszkolak z Babic miłośnikiem przyrody” – spotkania przyrodnicze;
 „Mały odkrywca” - cykl zajęć badawczych z fizyki i chemii – prowadzone przez
nauczycieli z przedszkola z wykorzystaniem ozobotów wg. projektu nauczycieli.
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 „Podróże Jeża ze Zgierza” - ogólnopolski projekt edukacyjny promujący poznawanie
krain Polski.
Prowadzono akcje wychowawcze „Przedszkolny wolontariat” - zbiórka karmy dla zwierząt,
nakrętek i baterii.
Przedszkole również w okresie pandemii może poszczycić się nagrodami, wyróżnieniami,
certyfikatami dla przedszkola i indywidualnymi dla nauczycieli: za udział w akcjach
edukacyjnych.
W babickim przedszkolu dzieci uczą się akceptacji, tolerancji, niesienia pomocy, szacunku,
wrażliwości i opiekuńczości. Przedszkole jest bezpieczne i przyjazne dzieciom.
Dzięki kreatywności, pracowitości i otwartość nauczycieli na nowości w projektowaniu
sytuacji edukacyjnych zapewniamy różnorodną aktywność dzieci, wykorzystując ich
potencjał. Szeroko rozbudowany repertuar ćwiczeń i zabaw daje możliwość optymalnego
rozwoju dzieciom wymagającym wsparcia, jak również zaspokaja potrzeby dzieci szczególnie
uzdolnionych. Rozwijania inwencji zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym, jak
i zaniedbanym, które mają okazję wyrównać swoje braki.
Mimo ograniczeń lokalowych jest zapewniona baza dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i rozwojowymi. Nasze przedszkolaki korzystając z nowoczesnych technologii
uczą się twórczego rozwiązywania problemów, doskonalą logiczne myślenie, wyobraźnię
przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej, zespołowej
i grupowej, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.
10.5.6. PRZEDSZKOLE W BLIZNEM JASIŃSKIEGO
Co nas wyróżnia?
1) Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, nowoczesne, przytulne w którym dzieci uczą
się akceptacji, tolerancji, niesienia pomocy, szacunku, a także opiekuńczości i wrażliwości na
piękno natury.
2) Przystanek Integracja – doskonała baza dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
3) Kreatywność i otwartość nauczycieli na nowości w projektowaniu sytuacji edukacyjnych
zapewniających wielokierunkową aktywność dzieci.
4) Edukacja przez sztukę – rozwój ekspresji twórczej, wyobraźni i pomysłowości dziecka.
Przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępnym, z szeroko rozwiniętą ofertą dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2020 r. kształceniem specjalnym objętych było
14 dzieci, pomocą psychologiczno-pedagogiczną 14 dzieci, pomocą logopedyczną 52 dzieci.
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Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz wielu specjalistów:
psychologa, logopedów, dogoterapeutę, terapeutę Integracji Sensorycznej, terapeutę zajęć
ruchowych, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne.
Kadrę przedszkola tworzy: 4 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych,
12 nauczycieli kontraktowych i 4 stażystów. W roku 2020 awans zawodowy realizowało
6 nauczycieli.
W 2020 r. z funduszy organu prowadzącego – Gminy Stare Babice zorganizowano dla dzieci
bezpłatne zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna i zajęcia muzyczne.
W ramach środków z budżetu wzbogacono materialne warunki do realizacji zadań
dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. Zakupione zostały zabawki, pomoce
dydaktyczne, książki do grup za kwotę 9920,88 zł. W celu realizacji zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zakupiono sprzęt i pomoce
dydaktyczne za kwotę 24,817,46 zł: panele świetlne do rozwijania percepcji wzrokowej,
sprzęt do sali Integracji Sensorycznej, gry, układanki, tablicę multimedialną, zabawki
sensoryczne, sprzęt specjalistyczny dla terapeutów.
Współdziałając z organem prowadzącym, poprzez przystąpienie do programu unijnego
„Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice” wzbogacano wyposażenie gabinetu
psychologa, logopedy i terapeutów: Integracji Sensorycznej i zajęć ruchowych, doposażono
plac zabaw o celowane pomoce, sprzęt dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W 2020 r. Przedszkole wzięło kolejny raz udział w akcji pt.: „Razem na Święta” – w ramach
III akcji MEN i przygotowało świąteczne kartki dla seniorów. Wszystkie grupy własnoręcznie
wykonały okolicznościowe kartki bożonarodzeniowe. Świąteczne życzenia dotarły
do "Rodzinnego Domu Opieki", zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Potwierdza to
Certyfikat Men podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej.
Kontynuowano współpracę z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga, współpracę z policją,
strażą gminną i strażą pożarną, aktorami scen teatralnych, firmą „Byś” – organizacja
warsztatów: „Segreguj odpady”, „Recykling”, Fundacją „Zmysłosfera” – zajęcia sensoryczne.
W 2020 roku kontynuowano projekt unijny "Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Celem projektu jest
realizacja programu wsparcia: doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce
dydaktyczne, realizacja dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych
dzieci: dogoterapia, muzykoterapia, sensoryka, sprawne dłonie, kodowanie; doskonalenie
umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
W 2020 r. przez rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa i związane z nią ograniczenia
przedszkole uczestniczyło tylko w kilku akcjach i konkursach np. „Wyprawka dla zwierzaka”
zbierając karmę i wyposażenie dla bezdomnych zwierząt.
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Sukcesem uczestnictwa w III edycji Konkursu Środowiskowego – zbiórka makulatury
i zużytych telefonów komórkowych – było I miejsce w zbiórce zużytych telefonów oraz
II miejsce w zbiórce makulatury.
Wdrożone zostały działania zapewniające podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Podjęto działania innowacyjne kontynuując: innowację pedagogiczną „Wyczaruje bajkę”
mającej za zadanie rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, zacieśnianie więzi rodzinnych,
rozwijanie wyobraźni; Profilaktyczny Program Logopedyczny. Wspieranie rozwoju mowy
dzieci 3i 4 letnich Ponadto nauczyciele realizowali programy: „Zakodowani, czyli kodowanie
na dywanie”, „Program preorientacji zawodowej przedszkolaków – spotkania z zawodami
rodziców”; „Mała twórczyni” – program dziecka zdolnego;
Prowadzono akcje wychowawcze „Przedszkolny wolontariat” - zbiórka karmy dla
zwierząt, nakrętek, artykułów i odzieży dla niewidomych dzieci.
W 2020 r. zaplanowano i przeprowadzono remonty budynku i terenu wokół. Modernizacji
i adaptacji poddano jedną z antresol, w następnej kolejności wykonano prace budowlane
i remontowe w kuchni. Doposażono blok żywieniowy w niezbędny sprzęt AGD i naczynia,
w tym m.in. w lodówkę i taboret gazowy. Wykonano cyklinowanie podłogi sali
widowiskowej.
Przeprowadzono: konserwację systemu wentylacji i klimatyzacji, sieci wod-kan i c.o.,
konserwację platform dla niepełnosprawnych, systemu alarmowego, konserwację sieci
elektrycznej, konserwację sprzętu gastronomicznego, konserwację sprzętu na placu zabaw.
Naprawy i przeglądy sprzętu audio,ksero, komputerowego; przegląd budynku pod kątem
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, przegląd ppoż..
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XI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Docelową misję (stan docelowy realny) rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025 w obszarze
kultury określono w Strategii Rozwoju Gminy następująco:

GMINA ZAPEWNIAJĄCA USŁUGI KULTURALNE NA WYSOKIM POZIOMIE, ZAPEWNIAJĄCA
DOSTĘP DO NICH DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW. GMINA, W KTÓREJ
DZIAŁA PROFESJONALNY OŚRODEK KULTURY ŚWIADCZĄCY WSZECHSTRONNE USŁUGI
SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU.

Jednym ze strategicznych celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do
2025 roku jest „Poprawa bytowo-komunalnych warunków życia w gminie”, a celem
operacyjnym – „Dobrze rozwinięta i nowoczesna baza dla rozwoju działalności
kulturalnej”. Za jedno z najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed Gminą
w Strategii uznano: „do 2025 roku w Gminie powstanie w pełni profesjonalny ośrodek
kultury, zaś gminna oferta usług kulturalnych powinna być dostosowana do potrzeb
wszystkich mieszkańców. Organizowane będą zajęcia/imprezy dla wszystkich grup
wiekowych, w tym seniorów.”
Również w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na
lata 2014-2020, podkreślono istotne znaczenie prowadzenia atrakcyjnej, zróżnicowanej
i kierowanej do różnych grup wiekowych działalności kulturalnej w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego. Poszerzanie oferty życia społeczno-kulturalnego oraz organizacja różnego
rodzaju imprez integracyjnych to kierunki działań, określone w GSR1 wśród najistotniejszych
do realizacji strategicznego celu nr 5 tj. „Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego”.
Działania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego są realizacją powyżej
wymienionych celów oraz Programu Rozwoju Infrastruktury Społecznej, określonego
w „Strategii”, gdzie wskazano następujące kierunki działania:
 organizacja i rozszerzanie zakresu imprez i wydarzeń kulturalnych związanych
z dziedzictwem, historią i tradycjami,
 rozwój oferty kulturalnej,
 utworzenie Parku Kulturowego Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej.
Natomiast takie działania jak: organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży; podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz rozwój
edukacji nieformalnej; zwiększenie roli czytelnictwa w procesie wychowawczym
1

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2014-2020
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i edukacyjnym; promocja form aktywnego spędzania czasu przez całą rodzinę - to określone
w GSRPS kierunki działań do realizacji celu operacyjnego nr 2: Edukacja wszystkich członków
rodziny, dla osiągnięcia celu strategicznego nr 1. Poprawa warunków funkcjonowania rodziny
poprzez wsparcie rodziny w wychowaniu i edukacji dzieci ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin dysfunkcyjnych.
Wydatki budżetu gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2020 r. to
kwota ogółem 3 069 887,86. zł, w tym m.in.:
 wydatki na działalność samorządowych instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej
w 2020 wyniosły ogółem: zł, tj.:
 Dom Kultury Stare Babice - od 1.01.-31.12.2020 otrzymał dotacje na działalność
bieżącą w kwocie ogółem 2 200 000,00 zł,
 Gminna Biblioteka Publiczna – otrzymała 649 430,10 zł dotacji na działalność
bieżącą biblioteki.


w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 78 125,90 zł na zakup
książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice, Szkoły Podstawowej w Koczargach
Starych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, monitora interaktywnego,
telewizora, mobilnej tablicy edukacyjno-informacyjnej, sprzętu do ćwiczeń,
automatycznie rozkładającego się namiotu, , bilety na spektakl teatralny „Kamienica na
Nalewkach”, dofinansowano bilety do Teatru Roma oraz zorganizowano zajęcia Pilates
i rehabilitacyjne, jak również Dzień Mikołaja i Dzień Seniora,



kwotę 57 535,29 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań publicznych
z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla
podmiotów niepublicznych wybranych w konkursie ofert (szczegółowe informacje
o zrealizowanych przez te podmioty zadaniach zawarto w części Raportu, dotyczącej
realizacji Programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020).

11.1. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej,
która ma za zadanie upowszechniać wiedzę i kulturę w społeczeństwie.
Do szczegółowych jej zadań należy m.in.:
 gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących
rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących
dorobek regionu;
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 udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz;
 prowadzenie warsztatu działalności informacyjno-bibliograficznej;
 popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy;
 tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych;
współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców
gminy.
Biblioteka na terenie Gminy Stare Babice posiada jedną placówkę - główną mieszczącą się
pod adresem ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki Parcela. Cały obiekt dostosowany jest dla
osób niepełnosprawnych.
Biblioteka czynna dla Użytkowników:
poniedziałek,wtorek-10:00-18:00
środa, czwartek, piątek – 10:00-17:00.
Niestety pandemia Covid-19 zmieniła sposób działania biblioteki oraz godziny dostępu dla
Użytkowników.
Od 13 marca 2020 r. do końca roku nie było wolnego dostępu do półek bibliotecznych.
Czytelnia była zamknięta. Zwroty odbywały się do skrzyni wrzutowych czynnych 24/7, które
były systematycznie opróżniane, książki trafiały do trzy dniowej kwarantanny i na te potrzeby
było wydzielone specjalne konto biblioteczne „kwarantanna” (książki nie są wtedy dostępne
dla Czytelników). Po trzech dniach były zdejmowane z tego specjalnego konta i trafiały na
półki. Wypożyczenia odbywały się poprzez wykonane „okno biblioteczne”, a książki przynosił
bibliotekarz. Działały zamówienia poprzez konto biblioteczne, dedykowaną aplikację,
formularz na stronie internetowej, e-mail, bądź telefonicznie. Zamówienia były
przygotowywane przez pracowników biblioteki i czekały na odbiór przez Czytelników.
Nastąpiła zmiana godzin obsługi Czytelników pon.-wt. 12:00-18:00, śr.-piąt. 12:00-17:00.
Wszystkie wydarzenia zaplanowane po 12.03.2020 r. zostały przeniesione do przestrzeni
wirtualnej bądź odwołane.
W trakcie roku dotacja organizatora została zmniejszona o 50 000 zł. Organizator zalecał
odwołanie wszystkich zaplanowanych wydarzeń i ograniczenie wydatków.
Ze wszystkich statystyk wynika spadek o około 30%.
Czytelnicy byli zadowoleni ze zwiększania limitów na kontach (zarówno terminów jak i ilości
materiałów bibliotecznych).
Wszystkie formy zamówień materiałów bibliotecznych cieszą się dużym powodzeniem,
natomiast dla pracowników biblioteki było to bardzo pracochłonne.

265

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
Na dzień 31.12.2020 r. baza książek zawierała łącznie 33 241 pozycji, baza audiobooków
1 231 pozycji.
Zrealizowany budżet 2020 r. to 649 430 zł od Organizatora – Gminy Stare Babice oraz 4 500 zł
dotacji z MKiDzN.
Podstawowe dane za 2020 r.:
- liczba wydanych kart Czytelniczych - 4 104;
- liczba Czytelników (aktywnie wypożyczających) - 1 566;
- łączna liczba odwiedzin - 11 234;
- liczba wypożyczeń księgozbioru - 28 655;
- liczba wypożyczeń zbiorów na miejscu - 882;
- liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych (cyfrowych, w tym audiobooków) - 887;
- liczba zakupionych zbiorów – 1 210 sztuk w tym: - 1 167 książek i 43 audiobooków;
- łącznie środki przeznaczone na zakup zbiorów – 29 110 zł;
- liczba pozyskanych zbiorów „dary Czytelnicze” – 964 sztuki;
- łącznie zwiększenie stanu księgozbioru w 2020 r. o 2 174 sztuk w tym: 2 131 książek i 43
audiobooki.
W 2019 roku biblioteka podpisała umowę wraz z konsorcjum bibliotek województwa
mazowieckiego z firmą Legimi na dostęp do bazy e-booków na cały 2020 rok. Miesięcznie
opłacono 27 kodów dostępu. Łącznie na ten cel wydano 3 510 zł. Usługa cieszyła się bardzo
dużym powodzeniem. Ponadto do tej puli pozyskano dodatkowych 5 kodów miesięcznie
z Biblioteki Powiatowej w Ożarowie Mazowieckim.
W ramach tej usługi:
- łącznie liczba wypożyczonych e-booków - 2 925 szt.;
- łącznie liczba otwartych e-booków - 1 732 szt.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Strona internetowa biblioteki https://biblioteka-starebabice.pl/ jest zarówno elementem
budowy marki wizerunkowej, jak również kanałem dostępu do informacji. Biblioteka na
bieżąco aktualizuje stronę dodając wpisy o bieżącej działalności, nowe zakładki i in. ważne
treści dla użytkowników, łącznie – 165 wpisów.
Teksty w Gazecie Babickiej:
W celu propagowania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy w 2020 r. opublikowano
12 artykułów w Gazecie Babickiej.
1. Nie ma to jak w bibliotece, czyli migawka z 2020 r.; Gazeta Babicka 12 (292)
grudzień/styczeń 2020, s. 38-39.
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2. Garść bibliotecznych informacji; Gazeta Babicka 11 (291) listopad/grudzień 2020,
s. 36-37.
3. Biblioteczne przemeblowanie; Gazeta Babicka 10 (290) październik/listopad 2020, s. 35.
4. Z kulturą za pan brat; Gazeta Babicka 9 (289) wrzesień/październik 2020, s. 48-49.
5. Z bibliotecznych półek; Gazeta Babicka 8 (288) sierpień/wrzesień 2020, s. 40-41.
6. Biblioteka informuje.; Gazeta Babicka 7 (287) lipiec/sierpień 2020, s. 33.
7. Emocje zapisane w książkach, czyli akcja czytelnicza – „Podróż po krainie książek
z bajką na deser”.; Gazeta Babicka 6 (286) czerwiec/lipiec 2020, s. 33.
8. Biblioteka – dobry wybór!; Gazeta Babicka 5 (285) maj/czerwiec 2020, s. 38-39.
9. Garść bibliotecznych informacji.; Gazeta Babicka 4 (284) kwiecień/maj 2020, s. 47-48.
10. Biblioteka uczy, biblioteka bawi.; Gazeta Babicka 3 (283) marzec/kwiecień 2020, s. 40-41.
11. Biblioteczne „newsy”.; Gazeta Babicka 2 (282) luty/marzec 2020, s. 44-45.
12. Nowy rok, nowe wyzwania i plany biblioteki.; Gazeta Babicka 1 (281) styczeń/luty 2020, s.
36-37.

SZKOLENIA (jako uczestnik, podnoszenie kwalifikacji własnych)
1. Spotkanie informacyjne UKD; Biblioteka Narodowa; 28.02.20 r. - 4 godz.

PROWADZENIE SZKOLEŃ
Rodzaj szkolenia
/kursu

Kurs komputerowy
dla Seniorów

Ilość godzin szkolenia
/kursu

Ilość osób zapisanych

Ilość osób, które
ukończyły zajęcia

7 godz.

10 osób

9 osób

ZBIORY/Sb Mateusz
1. Wprowadzenie nowych sygnatur wg wykazu, zgodnie z wytycznymi BN:
1.1. 94(438)"1914/1918" ; 94(438)"1918/1939" ; 94(438)"1944" ;
94(438)"1945/1989".
2. Wydzielenie sygnatur w literaturze dla dzieci poziom I.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI
Promocja czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek
i wydawnictw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jako adresatów
podejmowanych działań.
Wśród działań podejmowanych przez bibliotekę znajduje się organizacja lekcji bibliotecznych,
spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, jak również organizacja rocznic
okolicznościowych, które na stałe wpisują się w działalność biblioteki, oraz konkursów
promujących czytelnictwo i książki.
IMPREZY I ZAJĘCIA

Wyszczególnienie

Liczba
rodzaj imprez / zajęć

ilość

uczestników

godzin

1

2

3

4

5

Imprezy organizowane przez
bibliotekę
dla użytkowników

lekcje biblioteczne

21

457

21

17.01.2020 r.
Szkoła BigBen

19

2

24.01.2020 r.
Przedszkole w Bliznem
Jasińskiego
(5 grup)

125

3

7.02.2020 r.
Szkoła BigBen

19

1

12.02.2020 r.
Przedszkole Stare Babice

39

2

20.02.2020 r.
Przedszkole w Bliznem
Jasińskiego
(3 grup)

75

3

10.03.2020 r.
Przedszkole w Bliznem
Jasińskiego
(6 grup)

100

6

8.12.2020 r.
Szkoła BigBen

20

1

11.12.2020 r.
Szkoła BigBen

20

1

14.12.2020 r.
Szkoła BigBen

20

1

16.12.2020 r.
Szkoła BigBen

20

1

Bibliotekarka
z bajkową walizką

W tym:

biblioteka
wyjazdowe
wirtualne

Dyskusyjny Klub Książki
Ilość
Wyszczególnienie

spotkań

uczestników

godzin

1

2

3

4

Dyskusyjny Klub Książki

2

11

2
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Imprezy okolicznościowe organizowane przez bibliotekę
Lp.

rodzaj imprez / zajęć

termin

1

2

3

1

2

Robótki zręczne ( bawełniane zamotki, czyli oryginalna
i wygodna w noszeniu biżuteria)
12 osób
Bibliobajka

7.01.2020

7.01.2020
15 osób

3

Robótki zręczne ( drzewko pudrowe)

4.02.2020
10 osób

4

Bibliobajka

11.02.2020
9 osób

5

Robótki zręczne ( wiosenne wieńce ze swetrów)

3.03.2020
10 osób

6

Zajęcia w ramach
BABICKA BIBLIOTEKA ONLINE!
Biblioteczna fabryka eksperymentów Pani Kropeczki
1339 wyświetleń (12.07.2020 r.)

27.04.2020

7

Zajęcia w ramach
BABICKA BIBLIOTEKA ONLINE!
Bibliotekarka z bajkową walizką zaprasza ana opowieści o książce
861 wyświetleń (12.07.2020 r.)

29.04.2020

8

Robótki zręczne ONLINE
( torba z koszulki bez szycia)
1330 wyświetleń (12.07.2020 r.)

5.05.2020

9

Tydzień Bibliotek 2020 ONLINE oraz
Podróż po krainie książek z bajką na deser
po Europie wśród muffinkowo - czekoladowych kwiatów
ONLINE

8.05.2020

700 wyświetleń (12.07.2020 r.)
10

Tydzień Bibliotek 2020 ONLINE oraz
Robótki zręczne ONLINE
(tajniki warsztatu decoupage)
768 wyświetleń (12.07.2020 r.)

11.05.2020

11

Tydzień Bibliotek 2020 ONLINE oraz
Podróż po krainie książek z bajką na deser,
czyli azjatyckie spotkanie
z warzywno - owocowymi ludkami ONLINE
405 wyświetleń (12.07.2020 r.)

12.05.2020

12

Tydzień Bibliotek 2020 ONLINE
Premierowe spotkanie z Bibliotekarką
z bajkową walizką oraz z wiewiórkiem Edziem - zajęcia
literackie
487 wyświetleń (12.07.2020 r.)

13.05.2020

13

Tydzień Bibliotek 2020 ONLINE
Opowieści Bibliotekarki z bajkową walizką
o Bibliobajce - zajęcia literackie
869 wyświetleń (12.07.2020 r.)

14.05.2020
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14

Tydzień Bibliotek 2020 ONLINE
Pani Kropeczka o kropeczkach - zajęcia literackie
701 wyświetleń (12.07.2020 r.)

15.05.2020

15

Zajęcia w ramach
BABICKA BIBLIOTEKA ONLINE!
Kreatywne warsztaty literkowe online z okazji Dnia Mamy
974 wyświetlenia (12.07.2020 r.)

26.05.2020

16

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ONLINE
Czytają Bibliotekarze!

1.06.2020

Dzień 1
Urodziny Króla Pchełka; opowiadanie z książki „Bajkomat i jego
bajki plasterki na dziecięce rozterki” Joanny Winieckiej-Nowak
czyta: Maciek Tuzimski
192 wyświetlenia (12.07.2020 r.)
17

18

Robótki zręczne ONLINE
(postarzanie papieru)
1589 wyświetleń (12.07.2020 r.)
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ONLINE
Czytają Bibliotekarze!

2.06.2020

2.06.2020

Dzień 2
Biedronka Hania zdobywa sprawności; opowiadanie z książki
„Bajkomat i jego bajki plasterki na dziecięce rozterki” Joanny
Winieckiej-Nowak
czyta: Mirka Szałańska
57 wyświetleń (12.07.2020 r.)
19

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ONLINE
Czytają Bibliotekarze!

3.06.2020

Dzień 3
Bóbr Tymoteusz i jego skrzatowy oglądaczek; opowiadanie
z książki „Bajkomat i jego bajki plasterki na dziecięce
rozterki” Joanny Winieckiej-Nowak
czyta: Edyta Dziewit
49 wyświetleń (12.07.2020 r.)
20

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ONLINE
Czytają Bibliotekarze!

4.06.2020

Dzień 4
Słoneczniki Belli Rudej Kitki; opowiadanie z książki
„Bajkomat i jego bajki plasterki na dziecięce rozterki”
Joanny Winieckiej-Nowak
czyta: Halina Dmoch
59 wyświetleń (12.07.2020 r.)
21

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ONLINE
Czytają Bibliotekarze!

5.06.2020

Dzień 5
Obowiązki Bajkostonogi Dominiki; opowiadanie z książki
„Bajkomat i jego bajki plasterki na dziecięce rozterki” Joanny
Winieckiej-Nowak
czyta: Ula Hoczyk
46 wyświetleń (12.07.2020 r.)
22

9.06.2020
Podróż po krainie książek z bajką na deser.
Zajęcia o pszczołach, czyli poznajmy świat pszczół. ONLINE
67 wyświetleń (12.07.2020 r.)
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23

24

Bibliobajka
Potrójne, biblioteczne, nadzwyczajne wydarzenie, czyli
uhonorowanie projektu
„Bibliobajka wierszem stoi”
1129 wyświetleń (12.07.2020 r.)
Zajęcia w ramach
BABICKA BIBLIOTEKA ONLINE!

17.06.2020

22.06.2020

Kreatywne warsztaty online z okazji Dnia Taty
709 wyświetleń (12.07.2020 r.)
25

Robótki zręczne ONLINE

7.07.2020

Robótki zręczne ONLINE
(Słoik Miłości lub Słoik Pozytywnych Myśli a może Słoik Uśmiech)
1381 wyświetleń (7.08.2020 r.)

4.08.2020

(Geoplan)
1409 wyświetleń (12.07.2020 r.)
26

27

8.09.2020
Podróż po krainie książek z bajką na deser.
Ziemniaczany zawrót głowy, czyli podróż do Ameryki
Północnej. ONLINE
1110 wyświetleń (7.10.2020 r.)

28

Robótki zręczne (stojak na biżuterię)

8.09.2020
7 osób

29
30

Robótki zręczne (personalizowana ramka na zdjęcia)
7 osób
I Babicka Noc Bibliotek

6.10.2020
9.10.2020

31

Podróż po krainie książek z bajką na deser.
Podróż po krainie książek z bajką na deser, czyli australijski
smaczek na smoczka owocka.
ONLINE
1, 2 tyś wyświetleń (10.01.2021 r.)

13.10.2020

32

Podróż po krainie książek z bajką na deser.
Kukurydziana twórczość, czyli podróż po Ameryce
Południowej.
ONLINE
528 wyświetleń (10.01.2021 r.)

10.11.2020

33

ŚWIĄTECZNE robótki zręczne ONLINE
(bombka personalizowana)
927 wyświetleń (10.01.2021 r.)

25.11.2020

34

ŚWIĄTECZNE robótki zręczne ONLINE
(bombkowy wieniec)
766 wyświetleń (10.01.2021 r.)

27.11.2020

35

ŚWIĄTECZNE robótki zręczne ONLINE
(puchata bombka)
1,8 tys. wyświetleń (10.01.2021 r.)

30.11.2020

36

Podróż po krainie książek z bajką na deser – uhonorowanie
projektu.
ONLINE
818 tys. wyświetleń (10.01.2021 r.)

1.12.2020
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37

ŚWIĄTECZNE robótki zręczne ONLINE
(tiulowa bombka)
427 wyświetleń (10.01.2021 r.)

2.12.2020

38

Zajęcia w ramach
BABICKA BIBLIOTEKA ONLINE!
Balonowe laboratorium p. Kropeczki
512 wyświetleń (10.01.2021 r.)

4.12.2020

KONKURSY
Lp.

tematyka

forma

termin

1

2

3

4

5

Konkurs
na FB

Lipiec 2020 r.

4

Konkurs
na FB

Sierpień 2020 r.

3

Konkurs
na FB

9-10.08.2020 r.

__________

Konkurs
na FB

25.11.2020 r.

3

1

Wakacyjne wyzwanie czytelnicze!
„Poznaj książkę po grafice”

ilość
uczestników

W każdy poniedziałek lipca w godz. 10.00 – 12.00 tj. 6 lipca;
13 lipca; 20 lipca; 27 lipca,
na fanpage FB Biblioteki była publikowana graficzna
zagadka dotyczącą książki, podając jedynie imię i nazwisko
autora, tytuł należy odgadnąć na podstawie
zaprezentowanej grafiki.
2

Wakacyjne wyzwanie czytelnicze!
„Znajdź książkę z … w tytule”
W każdy piątek sierpnia w godz. 10.00 – 12.00 tj, 7 sierpnia;
14 sierpnia; 21 sierpnia; 28 sierpnia.
na fanpage FB Biblioteki będziemy publikować zagadkę
dotyczącą książki. Zapraszamy do wpisywania w
komentarzach pod postem tytułów książek, wraz z autorem,
zgodnie
z tematem zaprezentowanym na grafice.

3

Akcja KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ
Każdy, kto w dniach 9 sierpnia – 10 sierpnia 2020 r. pod
postem z plakatem na naszym fanpeg’u
@BibliotekaStareBabice umieści
w komentarzu zdjęcie książki aktualnie
wypożyczonej w Babickiej Bibliotece wraz
z numerem swojej karty bibliotecznej otrzyma naszą
Bibliobajkę.

4

Akcja „Mój ulubiony, książkowy MIŚ!”

SPOTKANIA AUTORSKIE
Lp.

autor

termin

1

2

3
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1

Spotkanie autorskie dot. książki „Jak zbudować siebie tu i teraz?”
/ Anna Kazimierczak-Kucharska

9.01.2020
20 osób

2

Spotkanie autorskie z ilustratorką Bibliobajki
Agatą Matraś / ONLINE
1129 wyświetleń (12.07.2020 r.)

17.06.2020

3

Spotkanie autorskie
Bogdan Wawrzyńczyk / ONLINE
922 wyświetleń (10.01.2021 r.)

15.10.2020

Spotkanie autorskie
Agnieszka Pietruszka / ONLINE

22.10.2020

4

646 wyświetleń (10.01.2021 r.)

PROGRAMY, PROJEKTY, POZYSKANE DOTACJE
Projekty autorskie
nazwa projektu

termin realizacji

informacje o projekcie

0

1

2

Bibliotekarka z bajkową walizką

Projekt całoroczny.

Cykl wyjazdowych lekcji
bibliotecznych, adresowanych do
placówek oświatowych z terenu
gminy.

Bibliobajka

01. - 03.2020 r.
Akcja czytelnicza adresowany do
uhonorowanie
dzieci.
projektu →
pierwotny termin
17 marca 2020 r.,
w związku z COVID-19,
uhonorowanie odbyło
się 17 czerwca 2020 r.
online.

Co się dzieje w Babickiej
Bibliotece w trakcie jej
zamknięcia?

27.03 – 18.04.2020 r.

cz. 1 / Co kryje walizka Bibliotekarki
z bajkową walizką?
cz. 2 / Instrukcja wyszukiwania
w katalogu on-line biblioteki.
cz. 3 / O projekcie adresowanym
do dzieci pt. „Podróż po krainie książek z
bajką na deser”.
cz. 4 / Edukacyjne formy rozrywki.
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cz. 5 / Zmiany w przestrzeni Babickiej
Biblioteki.
cz. 6 / Obrazkowe oznaczenia
księgozbioru.
cz. 7 / Okazje do czytania.
cz. 8 / Z archiwum biblioteki.
cz. 9 / Zapamiętywanka Bibliotekarki
z bajkową walizką.

Podróż po krainie książek
z bajką na deser

Pierwotny termin:
Akcja czytelnicza
14.04 – 1.12.2020 r. adresowany do dzieci.
termin aktualny
(przesunięty
w związku z COVID-19):
8.05 – 1.12.2020 r.

Projekty zewnętrzne; uczestnictwo
nazwa projektu

termin trwania

informacje o projekcie

1

2

3

Mała książka Wielki człowiek

2019 – 26.06.2020 r.

Akcja promująca
czytelnictwo.
Organizator – Instytut Książki
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11. 2. DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY STARE BABICE
Do podstawowych zadań Domu Kultury Stare Babice należy rozpoznawanie i rozbudzanie
zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa
w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny,
organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej
do odbiorców wszystkich grup wiekowych.
Misją instytucji jest pomnażanie podstawowego społecznego zasobu, jakim jest kultura.
Realizowana jest poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną.
Dom Kultury oferuje mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia
kulturalnego i rekreacji oraz proponuje działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.
Dom Kultury Stare Babice to niezwykle nowoczesny obiekt ze wspaniale wyposażonymi
pracowniami tematycznymi oraz przepiękną salą widowiskową. Pod skrzydłami Domu
Kultury Stare Babice znajduje się także Klub Mieszkańca przy ul. Polnej 40 w Starych
Babicach.
Zadania z zakresu działalności kulturalnej Domu Kultury Stare Babice realizuje poprzez
organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, w tym różnorodnych
form aktywności kulturalnej. Niezmiennym priorytetem jest organizacja różnorodnych
wydarzeń kulturalnych, zajęć i warsztatów na najwyższym poziomie. Zachęcamy do
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.
Na etapie planowania działalności kulturalnej na 2020 rok najwyższą rangę nadano
kontynuacji cyklicznych wydarzeń, które wpisały się na trwałe w kalendarz wydarzeń
kulturalnych w gminie Stare Babice. Ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2 kalendarz
wydarzeń kulturalnych został dostosowany do obostrzeń rządowych, a także wytycznych
Wójta Gminy Stare Babice w zakresie organizacji wydarzeń na terenie gminy.
W 2020 roku Dom Kultury Stare Babice ze względu na sytuację epidemiczną oraz
związanymi z nią ograniczeniami był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, które
szczegółowo zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do sprawozdania. Od marca 2020 w
większości były to wydarzenia w formie online.
Na potrzeby organizacji powyższych wydarzeń w formie online ekipa techniczna Domu
Kultury Stare Babice zbudowała studio telewizyjne z prawdziwego zdarzenia. Dzięki sprzętowi
video, który znajduje się na wyposażeniu Domu Kultury mogliśmy organizować wydarzenia
online na najwyższym poziomie. Odnotowaliśmy wysoką frekwencję na organizowanych
przez Dom Kultury Stare Babice wydarzeniach, w których jako widzowie uczestniczyli czynnie
zarówno dzieci, młodzież i dorośli. W 2020 roku frekwencja uczestniczących widzów wyniosła
łącznie 22 425 widzów. Ponadto, w stacjonarnych zajęciach regularnych uczestniczyło
620-760 uczestników tygodniowo, natomiast w zajęciach realizowanych w trybie online było
to 200-280 osób. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także
zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników Domu
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Kultury, stosowano się do aktualnych rozporządzeń oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące
działalności Domu Kultury podejmował Dyrektor Domu Kultury w porozumieniu z Wójtem
Gminy Stare Babice.
Wszystko, co dzieje się w Domu Kultury Stare Babice można śledzić na stronie
internetowej instytucji oraz na profilu społecznościowym fb/dkstarebabice, gdzie
zamieszczane są aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń.
Imprezy i pozostałe wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Dom Kultury Stare Babice
W 2020 roku Domu Kultury zorganizował następujące wydarzenia z udziałem
publiczności:
1. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01.2020) – po raz drugi Dom
Kultury Stare Babice we współpracy z Urzędem Gminy Stare Babice, Gminny Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji Stare Babice oraz Biblioteką Publiczną Gminy Stare Babice
zorganizował 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tego finału w Sali
Widowiskowej odbyły się pokazy taneczne, koncerty, licytacje oraz wiele innych
muzycznych atrakcji. W salach Domu Kultury w tym dniu odbywały się warsztaty dla
dzieci – eksperymenty, warsztaty kulinarne, warsztaty gier planszowych
i zręcznościowych oraz warsztaty architektoniczne.
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2. Kolędowanie z Domem Kultury (18.01.2020) - wieczór kolęd i pastorałek przy blasku
choinkowych świateł na długo pozostał w pamięci wykonawców i widzów. W programie
znalazły się występy zaproszonych gości (księdza Mirosława Majznera), uczestników zajęć
w Domu Kultury: Chóru Aprobata pod dyrekcją Aleksandry Troczyńskiej-Rucińskiej,
instruktora gry na gitarze – Ferida Lakhdara, uczniów studia wokalnego Anity Koncy oraz
domokulturowego zespołu muzycznego.

3. Kolędowanie w wykonaniu Chóru Gospel Joy (19.01.2020) - wyjątkowy koncert, podczas
którego można było wysłuchać nastrojowych, świątecznych pastorałek, hitów
wykonywanych przez światowej sławy wokalistów oraz kolędy w wyjątkowych,
gospelowych aranżacjach.
4. Gala inauguracyjna działalność Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka
(25.01.2020) - uroczystość dotyczyła inauguracji działalności Centrum Nauki Radiostacja
Transatlantycka przy Domu Kultury Stare Babice. (więcej informacji znajduje się w
rozdziale dot. działań z zakresu dziedzictwa narodowego)
5. Spektakl "O co biega Kobietom" (14.02.2020) – był to spektakl komediowy,
zorganizowany z okazji Walentynek. W roli głównej wystąpiła Angelika Olszewska.
6. Kabaret "Koń Polski" (7.03.2020) – kabaret gościł w Domu Kultury z okazji Dnia Kobiet.
Było to niezwykłe spotkanie z najsłynniejszym małżeństwem – Marianem i Helą. Kabaret
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tworzyli Leszek Malinowski, Waldemar Sierański oraz wychowanka Teatru Muzycznego w
Gdyni Maria Borzyszkowska.
7. Seanse filmowe w ramach Kina Młodego Widza (luty 2020)
 Podróże Pana Kleksa - Wysłańcy Bajdocji
 Podróże Pana Kleksa - Tajemnica Golarza Filipa
 Podróże Pana Kleksa - Wyspa Wynalazców
8. Dzień otwarty Domu Kultury Stare Babice (5.09.2020)
Na rozpoczęcie sezonu 2020/2021 Domu Kultury zorganizował Dzień Otwarty za
zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z obowiązującym regulaminami na terenie
Sali Widowiskowej Domu Kultury oraz hali sportowej GOSiR. Rozpoczął się w Sali
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice spektaklem teatralnym dla dzieci pt. „Czarny
Garnek”, w wykonaniu Teatru Bliżej Nieba. Spektakl był zorganizowany we współpracy
z Fundacją Nasze Szczęścia w ramach projektu tej fundacji dofinansowanego z Gminy
Stare Babice.

Spektakl Czarny Garnek

Potem, równolegle w dwóch miejscach, można było zapoznać się z instruktorami
poszczególnych zajęć oraz własnoręcznie spróbować, na czym dana aktywność polega.
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W pracowniach Domu Kultury na I piętrze zorganizowaliśmy punkty z zajęciami ceramiki,
rysunku i malarstwa oraz artystycznymi wariacjami. Odbyły się również: lekcje pokazowe z
programowania Minecraft; zajęcia z kreatywnego szycia oraz prelekcja na temat pisania ikon.

Liczne atrakcje odbyły się na terenie hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.
W hali GOSiR na scenie głównej odbyły się pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu
instruktorów, animacje taneczne, pokazy tańca nowoczesnego i animacje: tańca dla
seniorów, breakdance, baletu oraz jogi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska
warsztatów i spotkania z instruktorami zajęć m.in. z następujących kategorii: gry planszowe,
eksperymenty, drukowanie 3D, Radio wokół nas, akademia projektowania – projektowanie
wnętrz i nie tylko. Dodatkową atrakcją Dnia Otwartego była zamieszczona na dziedzińcu
przed Domem Kultury, zaprojektowana i stworzona przez zespół pracowników, wyjątkowa
fotościanka i możliwość zrobienia sobie zdjęcia pamiątkowego. W wydarzeniu wzięło udział
ponad 320 osób.
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Dzień Otwarty w Domu Kultury

Ze względu na pandemię COVID-19 działalność Domu Kultury Stare Babice w 2020 roku
różniła się od dotychczasowej. Organizowane corocznie duże plenerowe wydarzenia m.in.
Dzień Babic, Mikołajki, ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne Wójta Gminy
Stare Babice nie odbyły się.
Wydarzenia z udziałem 50% i 25% publiczności
We wrześniu i październiku 2020 r., kiedy obostrzenia rządowe wprowadzały możliwość
realizacji wydarzeń kulturalnych z ograniczoną ilością publiczności na widowni, wprowadzając
Regulamin funkcjonowania Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w stanie
zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, dostosowany do wytycznych Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji
wydarzeń kulturalnych zrealizowano następujące wydarzenia.
1. Koncert zespołu AudioFeels (19.09.2020) - koncert był biletowany i został zagrany dwa
razy w tym samym dniu z zachowaniem zajętości sali w 50%. Pierwotnie koncert miał się
odbyć w marcu, ale w związku z epidemią termin został przeniesiony na wrzesień.
AudioFeels to grupa młodych ludzi, wykonująca muzykę w stylu Vocal Play.
Zaprezentowali nowatorskie podejście do śpiewania, które polega na imitacji
instrumentów, poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości ludzkiego głosu. Koncert
ten odbył się dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Powiat Warszawski
Zachodni.
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2. Koncert Stanisławy Celińskiej (26.09.2020) - z zespołem pod kierownictwem Macieja
Muraszko. Koncert był biletowany, a w związku z dużym zainteresowaniem, zagrany dwa
razy w tym samym dniu z zachowaniem zajętości sali w 50%. Pierwotnie miał odbyć się
w kwietniu, ale w związku z epidemia termin został zmieniony na wrześniowy. Był to
wspaniały koncert, pełen emocji, wzruszeń, ale i zabawy. Koncert łączący pokolenia
zarówno na scenie jak i na widowni. Gwiazda wieczoru – Pani Stanisława - nie do
zapomnienia, pełna energii i humoru w towarzystwie fantastycznej orkiestry porywała
publiczność. Koncert odbył się dzięki finansowemu wsparciu pozyskanemu od ZAW
STOART.
3. Spektakl „Droga” (17.10.2020) – spektakl w wykonaniu Teatru Tańca Passio
i choreografii Bartosza Anczykowskiego solisty Polskiego Baletu Narodowego,
nagradzanego w Polsce i za granicą. Spektakl skierowany był do miłośników tańca w
każdym wieku. Zespół tworzą dzieci, młodzież oraz dorośli uczestnicy zajęć tanecznych
Szkoły Tańca i Baletu "Piruecik". Koncert odbył się z udziałem 25% publiczności.
4. Wieczór z muzyką włoską w wykonaniu Luciano D'Abbruzzo i Alessandro De Berti
(23.10.2020) Koncert zorganizowany był z udziałem 25% publiczności oraz transmitowany online.
Zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Powiatu Warszawskiego Zachodniego
281

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
udzielonego oraz z Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Organizatorem było
Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” oraz Dom Kultury Stare Babice. Artyści - Luciano
D'Abbruzzo i Alessandro De Berti zaprezentowali nostalgiczną, emocjonalną muzykę,
ocierającą się o poezję śpiewaną połączoną z elementami popu i muzyki rockowej.
Od połowy marca 2020 w obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa
i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stała się priorytetowa. Dom Kultury
wprowadził stosowne zasady oraz regulaminy, aby realizując nasze działania zapewniać
bezpieczeństwo zarówno osobom odwiedzającym nas, jak i pracownikom Domu Kultury. Nie
tylko odbiorcy naszych działań, ale także nasza instytucja kultury musiała przejść
przyśpieszony „kurs” życia w nowej, rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw nowym
okolicznościom związanym z sytuacją pandemiczną zaczęliśmy działać online dla wszystkich
chętnych i potrzebujących kontaktu z drugim człowiekiem. Ostatni rok pokazał, że
ograniczenia nie istnieją, a Internet jest niezwykłym narzędziem umożliwiającym realizację
działań z zakresu edukacji kulturalnej na odległość. Był to czas niezwykłej kreatywności, czas
organizacji wielu interesujących wydarzeń kulturalnych, w formie online.

Wydarzenia ONLINE dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin
Choć sytuacja epidemiczna wymusiła niejednokrotnie zamknięcie instytucji dla
odbiorców i gości, nie oznacza to, że Dom Kultury nie funkcjonował. Pracę przeniesiono do
sieci i wypełniano kulturą przestrzeń online. Docierano do odbiorców za pośrednictwem
wirtualnej przestrzeni poprzez media społecznościowe i domokulturowy profil na Facebooku
(FB/dkstare babice) oraz kanał na YouTube.
Uczestnicy w każdym wieku mogli wziąć udział wydarzeniach tj. koncerty, konkursy oraz
warsztaty. Mogli również prezentować swoje prace i umiejętności twórcze, a także mogli
uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć stałych. W ramach takich spotkań z kulturą
zorganizowano w formie online poniższe wydarzenia.

1. RysoBajki (marzec – czerwiec 2020) – cykliczne spotkania na domokulturowym profilu
na Facebooku z najmłodszymi odbiorcami sztuki i ich opiekunami, którzy mieli
bezpośredni wpływ na przebieg programu. Dzięki wsparciu swoich opiekunów, którzy
spisywali w komentarzach sugestie dzieci, te mogły decydować, jak będzie wyglądał
rysunek tworzony na żywo przez Mateusza Kalinowskiego – pracownika Domu Kultury na
stanowisku specjalisty ds. animacji kultury i grafiki. Na zakończenie programu animator
czytał wiersz, a dzieci proszone były o dzielenie się swoimi rysunkowymi interpretacjami
utworu i przesyłanie zdjęć wykonanych prac. Fani i obserwatorzy profilu na Facebooku
mogli też brać udział w głosowaniach, a tym samym decydować, jaki wiersz będzie
zilustrowany w kolejnym odcinku programu. Zrealizowano 22 odcinki RysoBajek.
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2. Bijemy rekord Starych Babic w jodze online (02.05.2020) – we współpracy z instruktorką
jogi, prowadzącą wówczas regularne zajęcia online zaproponowano mieszkańcom gminy
przyłączenie się do majówkowej zabawy aby ustanowić rekord Starych Babic w jodze
online.
3. Dzień Matki i Dzień Dziecka (maj 2020)
Od chwili ogłoszenia pandemii koronawirusa pracownicy Domu Kultury dokładali starań,
by utrzymać kontakt z uczestnikami zajęć i wydarzeń. Dużym wyzwaniem stało się
zorganizowanie dwóch niezwykle ważnych świąt, jakimi są Dzień Matki i Dzień Dziecka.
Bezpośrednie spotkanie z dziećmi w tradycyjnej formule nie było możliwe. Mimo to
przygotowano bogaty program online na te wydarzenia.


Dzień Matki (26.05.2020) - Dom Kultury wychodząc naprzeciw takiemu
zapotrzebowaniu zaproponował, aby w ten dzień dzieci przygotowały wyjątkowo
smaczny prezent – kolację w ich własnym wykonaniu. Warsztaty kulinarne online były
transmitowane na żywo na profilu społecznościowym facebook Domu Kultury. Wzięło
w nich udział kilkadziesiąt osób. Zajęcia poprowadził nasz instruktor warsztatów
GotujMania. Działając zgodnie z instrukcjami prowadzącego, mali kucharze
przygotowali dla swoich mam pyszną kolację.
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Dzień Dziecka (31.05.2020) – wydarzenie miało charakter transmisji online na żywo. Było
tanecznie, kolorowo, egzotycznie i pysznie. Przygotowano mnóstwo atrakcji. Szalona
zumba z energetyczną Julią zapewniła dzieciom zabawę i gimnastykę. Spotkanie
z sympatycznymi papugami Lili i Kiki okazało się nie tylko pokazem, lecz także
interesującą opowieścią o życiu, naturze i zwyczajach tych barwnych ptaków. Przybliżono
widzom miejsca, które zamieszkują te piękne ptaki, opowiedział, czym się odżywiają
i jakie posiadają talenty.

Na zakończenie spotkania specjaliści od gotowania przeprowadzili warsztaty kulinarne
i przygotowali z dziećmi pyszne słodkości.
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4. Konkurs plastyczny „Rysujemy Myszkę Hanię” (28.05.2020 – 7.06.2020) – w ramach
programu "RysoBajki" odbył się konkurs plastyczny, przeprowadzony we współpracy
z autorką książki "Myszka Hania", Barbarą Mikulską. Prowadzący, podczas jednego
odcinków rysował na żywo scenę z przeczytanego wcześniej na wizji fragmentu książki,
następnie ogłosił konkurs na podobiznę Myszki Hani. Do młodej laureatki konkursu trafiła
książka z dedykacją autorki. Celem głównym Konkursu było zachęcenie dzieci do sięgania
po współczesną literaturę dziecięcą, rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz
umiejętności twórczych dzieci, jak również promowanie młodych talentów plastycznych i
artystycznych.
5. SzkicoBabice (lipiec 2020) – program internetowy w 5 odcinkach, w którym autor na
przestrzeni całej serii zdradza tajniki rysunku klasycznego, powtarzając i pogłębiając
wiedzę. Na koniec zapowiada ankietę z dwoma kolejnymi obiektami do wyboru.
Widzowie mieli bardzo znaczący wpływ na jego kształt, ponieważ w internetowej
ankiecie decydowali o każdym następnym obiekcie, który będzie narysowany. W
programie prowadzący przedstawiał i rysował dany obiekt w gminie Stare Babice. Był to
zabytek, element infrastruktury lub propozycja czysto przyrodnicza. Każdy program
zawierał unikalną dla odcinka czołówkę, krótki opis obiektu, najczęściej nawiązujący do
historii. Program Publikowany był w cyklu tygodniowym, zaś finałem stał się plener
rysunkowy przeprowadzony w sierpniu.
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WYRÓŻNIENIE dla projektu SzkicoBabice: projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie
„Impuls Kultury - Mazowiecka Nagroda Inspiracji”, którego organizatorem był Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Projekt został zrealizowany przez Mateusza Kalinowskiego
pracującego w Domu Kultury Stare Babice na stanowisku specjalisty ds. animacji kultury,
absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
6. W oku radia - wywiady online (lipiec – grudzień 2020)
Dom Kultury Stare Babice odpowiadając na realne potrzeby społeczności gminy Stare
Babice przygotował w roku 2020 cykl wywiadów pod wspólnym tytułem „W oku radia”.
Wywiady były skupione wokół opisanego szerzej w rozdziale dziedzictwo kulturowe,
tematu Radiostacji Babice. W wywiadach „W oku radia” prowadzący specjalista ds.
historycznych Jarosław Chrapek zapraszał specjalistów posiadających ogromną wiedzę na
temat Radiostacji Babice, w różnych aspektach. Tematami wywiadów były między innymi
technika, inżynieria, walki obronne 1939 roku, miejsca pamięci narodowej, początki
polskiego radia a także Osiedle Łączności Babice dzisiejsze Boernerowo. Wywiady zostały
opublikowane na portalach Facebook oraz kanale You Tube Domu Kultury Stare Babice,
gdzie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
7. „Skary mówią, czyli kultura w epidemii” ONLINE (04.09.2020) - to ubrany w formę bajki
o skarpetkowych pacynkach raport o trudnościach, jakie napotkała kultura z powodu
pandemii. Jest to też opowieść o zwykłej tęsknocie za spotkaniami, przebywaniu we
wspólnocie i kontaktem z dobrami kultury. Film dokumentuje atmosferę początków
pandemii, opowiada o konkretnych działaniach, jakie Dom Kultury Stare Babice podjął,
by wyjść naprzeciw odbiorcy. Oprócz działań, przedstawia też ich wyniki. W rolę
skarpetek wcielili się pracownicy Domu Kultury Stare Babice.
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8. Warsztaty kulinarne GotujMania ONLINE (27.11.2020) - kulinarna podróż do Meksyku
zorganizowana przez Dom Kultury Stare Babice wraz ze specjalistą od kulinarnych zajęć
GotujMania. Warsztaty zostały zorganizowane w formie relacji na żywo na facebooku
Domu Kultury. Każdy chętny uczestnik przygotowywał się do warsztatów na podstawie
listy potrzebnych produktów i akcesoriów, a następnie na żywo jednocześnie z
prowadzącym gotował konkretne dania.
9. Babicki Konkurs Pierniczkowy 2020 (listopad-grudzień 2020) - konkurs miał na celu
dobrą zabawę, integrację międzypokoleniową, podczas której zostały przygotowane
najpiękniejsze świąteczne pierniczki. Konkurs był skierowany do mieszkańców gminy
Stare Babice, którzy swoje prace nadsyłali w postaci zdjęć wykonanych pierniczków, a
komisja konkursowa wyłaniała zwycięzców. Patronem tego konkursu był znany
restaurator, juror programu MasterChef oraz MasterChef Junior, mieszkaniec gminy
Stare Babice – Michel Moran.
10. Mikołajkowy spektakl cyrkowo-kabaretowy ONLINE (05.12.2020) - spektakl opierał się
na historii splatającej w całość różnorodne występy cyrkowe. "Duet Chyżo" z Fundacji
Sztukmistrze zaprezentował swoje umiejętności cyrkowe - akrobatyka i żonglerka,
przeplatały się z tańcem i muzyką.
11. Koncert Świąteczny ONLINE (12.12.2020) – koncert został przygotowany przez Dom
Kultury we współpracy z instruktorami nauki gry na pianinie, wokalu i chóru. Bardzo
ciekawe aranżacje instrumentalne, świetny dobór piosenek polskich i zagranicznych w
profesjonalnym wykonaniu Aleksandry Troczyńskiej – Rucińskiej oraz Anity Konca przy
akompaniamencie Marcina Cichockiego i Macieja Matysiaka wprowadził w klimat
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

12. Świąteczne Warsztaty dla seniorów ONLINE (18.12.2020) – to były wyjątkowe warsztaty
świąteczne dla seniorów, łączące seniorów z czterech odległych od siebie województw,
zorganizowane za pomocą internetowego komunikatora ZOOM. Wspólnie z trzema
domami kultury z różnych miejsc Polski przygotowaliśmy kreatywne warsztaty, podczas
których zostały wykonane ozdoby świąteczne. Warsztaty zostały przygotowane we
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie,
Miejskim Domem Kultury w Brzezinach oraz Świdwińskim Ośrodkiem Kultury - Zamek.
Każdy z organizatorów rekrutował uczestników ze swojej gminy/miasta i zagwarantował,
aby każdy uczestnik warsztatów otrzymał pakiet z materiałami potrzebnymi do
wykonania dekoracji.
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Świąteczne warsztaty dla seniorów

Koncerty ONLINE w ramach cyklu „MUZYCZNE WTORKI” (grudzień 2020)
Muzyczne Wtorki to cykl koncertów online, które odbywały się w cztery wtorki grudnia
o godzinie 19.00 i były transmitowane online na kanale YouTube oraz na profilu Facebook
Domu Kultury Stare Babice. Koncerty odbywały się w Sali Widowiskowej, jednak – w związku
z pandemicznymi obostrzeniami - bez udziału publiczności na żywo. Widzowie oglądali
koncerty w Internecie w czasie rzeczywistym, mieli także możliwość zobaczenia ich po
wydarzeniu, ponieważ niektóre zostały udostępnione na dłuższy czas.

1. Koncert Wilcze Jagody (8.12.2020) - koncert został realizowany we współpracy z Agencją
Artystyczną Blue Note, która otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Był to koncert niezwykły, podczas którego usłyszeliśmy
znakomity wokal Agnieszki Wilczyńskiej przy akompaniamencie wybitnego pianisty
Andrzeja Jagodzińskiego. Było lirycznie, refleksyjnie, a czasem zabawnie. I niezwykle
ekspresyjnie w muzyce oraz w słowie, w końcu to sam Mistrz Jagodziński skomponował
muzykę do tekstów: Wiesławy Sujkowskiej, Stanisława Tyma, Andrzeja Poniedzielskiego i
Jana Wołka.
2. Koncert ArtPop (15.12.2020) - koncert został realizowany we współpracy z Agencją
Artystyczną House of Music, która otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. ArtPop to tytuł koncertu Miki Urbaniak i Victora Daviesa,
znakomitych artystów, którzy nieustannie poszukują nowych brzmień w muzyce. Były to
oryginalne, hiphopowo-klubowe aranżacje znanych i mniej znanych utworów z kanonu
muzyki światowej, które znalazły się na ich płycie pod tym samym tytułem.
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3. Koncert Warsaw Paris Jazz Quintet (22.12.2020) - koncert został realizowany we współpracy z Agencją Artystyczną Blue Note, która otrzymała dofinansowanie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Był to niezwykły koncert w wykonaniu: Roberta
Majewskiego (trąbka), Pawła Perlińskiego (piano), Andrzeja Łukasika (kontrabas)
i Sebastiana Frankiewicza (perkusja). Projekt warszawskich jazzmanów jest pierwszą
próbą przetransponowania Chopina na kwintet jazzowy i orkiestrę symfoniczną.

Koncert Warsaw Paris Jazz Quintet

4. Koncert Moniuszko, Chopin i Jazz w sieci (29.12.2020) - koncert został realizowany dzięki
współpracy z Agencją Koncertową Ever Jazz Ever, która otrzymała wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podczas koncertu wystąpiła Grażyna Auguścik,
najlepsza wokalistka jazzowa w Polsce, doceniona nie tylko przez naszych słuchaczy
i krytyków, ale także za oceanem, w Chicago. Artystce towarzyszyła pierwsza liga jazzu:
Bester Quartet, czyli Jarosław Bester (akordeon), Dawid Lubowicz (skrzypce), Ryszard
Pałka (perkusja), Maciej Adamczak (kontrabas) oraz gościnnie, Andrzej Jagodziński na
fortepianie. Oryginalne połączenie klasyki z jazzem plus mistrzostwo wokalne
wielokrotnie nagradzanej i hojnie oklaskiwanej Grażyny Auguścik sprawiło, że ten koncert
na długo pozostał w pamięci naszych odbiorców.
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Wydarzenia plenerowe (sierpień – październik 2020)
1. Kino Samochodowe – Dom Kultury Stare Babice we współpracy z Urzędem Gminy Stare
Babice zorganizował dwa seanse kina samochodowego na terenie Polany Dwóch Stawów
w Zielonkach – Parceli przy ul. Południowej. Seanse zostały zrealizowane z zachowaniem
reżimu sanitarnego.
 08.08.2020 – film „Poranek Kojota”
 12.09.2020 – film „La la Land”
2. Kino na Leżakach – w ramach „Kina na leżakach” zostały zaplanowane dwie projekcje:
w Borzęcinie Dużym i w Bliznem Jasińskiego. Seanse kina plenerowego zrealizowane były
we współpracy z Urzędem Gminy Stare Babice z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 22.08.2020 – film „Cudowny Chłopak” – projekcja tego filmu nie doszła do skutku
z powodu siły wyższej spowodowanej nieustająco padającym deszczem,
 29.08.2020 – film „Był Sobie Pies” – projekcja filmu odbyła się na boisku przy
ul. Kopernika w Bliznem Jasińskiego.
3. Łowy na lisa - warsztaty krótkofalarskie (25.09.2020) – to była zabawa polegająca na
znalezieniu małego ukrytego nadajnika w terenie za pomocą radiostacji oraz anteny
kierunkowej. "Lis" jest małym nadajnikiem. Antena, która jest podłączona do odbiornika
jest anteną kierunkową, która pozwala namierzyć sygnał i podążać za tym sygnałem.
Z racji na to, że blisko lisa sygnał jest bardzo mocny często trzeba się od niego oddalić
i dokonać namierzania z różnych kierunków. Te kierunki pozwalają narysować sobie
w głowie linie, które w miejscu przecięcia pokazują gdzie jest lis. Warsztaty miały
charakter pokazowy i były bezpłatne.
4. „Chodź ze mną na spacer” (lipiec – październik 2020) - cykl spacerów szlakiem
Radiostacji Babice.
Oprowadzanie po pozostałościach Radiostacji Babice odbyło się w ramach cyku „Chodź
ze mną na spacer”. W 2020 roku odbyły się 4 spacery spacerach uczestniczyło
jednorazowo kilkanaście osób. W każdej z edycji było pełne obłożenie dostępnych miejsc,
co udowadnia wagę dziedzictwa kulturowego Radiostacji Babice dla społeczności gminy.
Temat został opisanego szerzej w rozdziale dziedzictwo kulturowe, tematu Radiostacji
Babice.

Zajęcia regularne i wielodniowe warsztaty organizowane przez Dom Kultury Stare Babice
W 2020 r. Dom Kultury Stare Babice w ramach swojej działalności oferował szeroki
wachlarz regularnych zajęć o różnorodnej tematyce zarówno dla dzieci (2 lata+), młodzieży
i dorosłych, w tym także zajęcia dedykowane seniorom. Oprócz zajęć zorganizowaliśmy także
kilkumiesięczne kursy m.in. przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, matury, a także
cieszące się dużym powodzeniem kursy pamięci, koncentracji i efektywnej nauki. Zajęcia
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organizowane przez Dom Kultury Stare Babice, odbywały się zarówno w godzinach porannych,
jak i popołudniowych, a także wieczornych, zarówno w tygodniu jak i w mniejszym zakresie
godzinowym w soboty. Od września 2020 r. zajęcia organizowane były 7 dni w tygodniu.
Zajęcia odbywały się w pracowniach Domu Kultury oraz w Sali Widowiskowej,
a także w przestrzeni hali sportowej GOSiR oraz w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40.
Zapisy na zajęcia odbywały się za pomocą internetowego portalu www.strefazajec.pl, dzięki
czemu cały proces zapisów można było dokonać bez wychodzenia z domu.
Wśród zajęć cyklicznych organizowanych w 2020 roku przez Dom Kultury Stare Babice,
możemy wyróżnić zajęcia grupowe i indywidualne. W ramach tego roku obowiązywały dwa
grafiki zajęć: sezonu 2019/2020 w terminie I-VI.2020 oraz sezonu 2020/2021 w terminie IXXII.2020.
W ramach zajęć grupowych sezonu 2019/2020 organizowaliśmy różnorodne zajęcia
taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. taniec nowoczesny, towarzyski, balet,
breakdance, flamenco oraz ladies latino), afro-brazylijską sztukę walki capoeirę, jogę, sekcje
teatralne dla dzieci i młodzieży (Teatr Muzyczny Polot oraz Teatrzyk Zielonki Gęś) oraz
seniorów, zajęcia wokalne, ceramiczne, zajęcia szachowe, carrom-bilard indyjski, kreatywne
szycie, programowanie w minecraft i python, robotykę, projektowanie i drukowanie 3D,
zajęcia kulinarne oraz stolarskie, eksperymenty, logiczne myślenie, akademię matematyki,
sekcje plastyczne, w tym artystyczne wariacje dla różnych grup wiekowych dzieci, rysunek
i malarstwo, pisanie ikon oraz origami.

Zajęcia pisania ikon
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Ponadto, realizowane były zajęcia Chóru Aprobata dla dorosłych oraz próby i zajęcia
muzyczne Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego. Można było wziąć udział
w indywidualnych zajęciach gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, perkusja),
z których korzystali dzieci, młodzież i dorośli.
W terminie I-III.2020 realizowaliśmy zajęcia w formie stacjonarnej dla niespełna
90 grup zajęciowych i blisko 760 uczestników tygodniowo. W związku z epidemią wirusa
SARS-CoV-2, a w związku z tym, wprowadzonymi w połowie marca 2020 roku różnorodnymi
obostrzeniami dotyczącymi instytucji kultury, organizacja zajęć w tej tradycyjnej formie stała
się niemożliwa. Stopniowo, ale bardzo płynnie przeszliśmy na organizację wielu zajęć
grupowych i indywidualnych w formule online, zarówno tych skierowanych dla dzieci,
młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Zajęcia w wirtualnej przestrzeni realizowaliśmy za
pomocą komunikatorów internetowych lub formie przygotowanych dla uczestników
materiałów video, zapewniając zajęcia zdalne ponad 200 uczestnikom tygodniowo.
Ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć ceramicznych w formie online, we
współpracy z instruktorką przygotowaliśmy serię filmów prezentujących proces tworzenia
ceramiki. Filmiki te zostały zamieszczone na domokulturowym kalane YouTube oraz profilu
w mediach społecznościowych.
W czerwcu w związku ze zmniejszeniem obostrzeń ponownie w formule stacjonarnej
prowadziliśmy zajęcia ruchowe w przestrzeni hali GOSIR tj. taniec towarzyski, flamenco,
capoeirę i jogę. Zajęcia te odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych
GiS. Pozostałe ponad 20 grup zajęciowych uruchomionych w formule online do końca
czerwca prowadzone były w niezmienionej formie.
Ze względu na wyjątkową sytuację, artystyczne występy na zakończenie sezonu
2019/2020 nie mogły odbyć się w Sali Widowiskowej, tak więc grupy, które kontynuowały
zajęcia online w trakcie pandemii koronawirusa nagrywały filmy na podsumowanie zajęć.
Podczas wakacji zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży kilka 3-5 dniowych
warsztatów m.in.: z tańca nowoczesnego, wokalu, szycia na maszynie, stolarskie oraz
artystyczne z Polotem tj. taneczno-wokalno-teatralne. Przez cały lipiec odbywały się dwa razy
w tygodniu zajęcia jogi online.
Od września w naszej ofercie zajęć regularnych znalazły się ponownie zajęcia grupowe
oraz indywidualne, w większości podobne do tych, które organizowaliśmy w pierwszym
półroczu. Uruchomiliśmy ponad 70 grup zajęciowych, w których uczestniczyło blisko 620
osób tygodniowo. Nowymi zajęciami, w tym sezonie były zajęcia z języka angielskiego
z native speakerem dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia Radio Wokół nas (fizyka, inżynieria,
łączność i dźwięk) skierowane do młodzieży oraz dorosłych.
We wrześniu i październiku wszystkie zajęcia (oprócz zajęć dla seniorów)
realizowaliśmy w formie stacjonarnej w reżimie sanitarnym, zgodnie z regulaminem zajęć
stworzonym na podstawie aktualnie obowiązujących obostrzeń, uwzględniającym limity osób
w salach i odpowiednie przerwy między zajęciami. Nowym rozwiązaniem w tym sezonie były
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zajęcia jogi, realizowane w formie hybrydowej, czyli jednocześnie z uczestnikami na żywo i
online.
Wprowadzone w listopadzie kolejne rządowe obostrzenia, związane z druga falą
pandemii spowodowały, że ponownie nasze działania skupiły się wyłącznie na zajęciach
prowadzonych w formule zdalnej. W ten sposób kontynuowaliśmy zajęcia 30 grup
zajęciowych, w których tygodniowo uczestniczyło blisko 280 uczestników. Liczba uczestników
pod koniec roku zmniejszyła się do 250.
Część zajęć organizowanych w 2020 roku przez Dom Kultury Stare Babice była płatna,
a część organizowana w formie bezpłatnej. Wśród bezpłatnych zajęć ogromnym
powodzeniem cieszyły się spotkania klubu gier planszowych, podczas których instruktor
tłumaczy zasady nowych gier i przeprowadza turnieje. Te zajęcia realizowane były jednak
wyłącznie w formule stacjonarnej w miesiącach, w których było to możliwe (I-III.2020 oraz
IX-X.2020). Uczestnikami klubu gier były całe rodziny, dzieci, młodzież, dorośli, a także
seniorzy. Uczestnicy korzystali z biblioteki gier planszowych Domu Kultury Stare Babice
(ponad 80 tytułów), a także chętnie przynosili swoje gry i wspólnie grali. Wśród zajęć
bezpłatnych realizowanych przed pandemią były zajęcia carrom, czyli indyjskiego bilarda,
z których korzystały całe rodziny.
Wśród bezpłatnych zajęć były także zajęcia Chóru Aprobata dla dorosłych, najpierw
realizowane w formie stacjonarnej, a następnie w formie zdalnej. Efektem pracy chóru było
nagranie utworów zrealizowane w pełni zdalnie z okazji święta niepodległości oraz z kolędy z
okazji grudniowych świąt. W 2020 roku odbywały się także próby Babickiej Orkiestry Dętej im.
Krzysztofa Pendereckiego oraz zajęcia muzyczne, mające na celu zwiększenie umiejętności
gry na instrumentach członków tejże orkiestry. Pod koniec roku zostało zrealizowane nagranie
występu orkiestry w świątecznym repertuarze. Wszelkie materiały i filmy, które powstały były
publikowane na profilu Domu Kultury Stare Babice na Facebooku oraz YouTube.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Zielonkach-Parceli, znajdującej się w tym samym kompleksie, do czasu
nadejścia pandemii, organizowaliśmy dla najmłodszych dzieci odbiory ze świetlicy szkolnej
i przyprowadzanie ich na zajęcia do Domu Kultury. Dotyczyło to zajęć od poniedziałku do
piątku, które odbywały się w godz. 8:00- 17.30.
Podsumowując statystyki w miesiącach przed pandemią, czyli do marca 2020 ilość
uczestników zajęć regularnych wynosiła ok. 760 osób w każdym miesiącu. Oznacza to, że
właśnie taka ilość osób tygodniowo odwiedzała Dom Kultury, co daje ok. 3000 wizyt
uczestników w pełnym miesiącu zajęć. W trakcie realizacji zajęć online od drugiej połowy
marca, ze względu na zawieszenie niektórych zajęć, których realizacja w formule online była
niemożliwa, ilość uczestników spadła, ale nadal przekraczała 200 osób w tygodniu
odwiedzających wirtualny Dom Kultury i zajęcia online. W warsztatach wakacyjnych, które
odbyły się stacjonarnie w reżimie sanitarnym oraz online wzięło udział łącznie 64 osoby.
W nowym sezonie zajęć tj. 2020/2021 rozpoczynającym się od września na zajęcia zapisało
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się blisko 620 osób. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i przejściem od listopada
ponownie na realizację zajęć wyłącznie w formule online liczba uczestników zmniejszyła się
do 280, a następnie 250 osób.
Współpraca Domu Kultury Stare Babice z organizacjami pozarządowymi
Dom Kultury Stare Babice od 3 lat swojej działalności wiele zadań z zakresu
upowszechniania kultury realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami
nieformalnymi, placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnych twórców i pasjonatów,
radami sołeckimi, parafiami, jednostkami ochotniczych straży pożarnych działającymi na
terenie gminy Stare Babice. W 2020 roku mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:
 Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 Fundacją Nasze Szczęścia,
 Stowarzyszeniem Kulturalnym Kotwica,
 Kołem Gospodyń Wiejskich KGW Nasz Wojcieszyn,
 Towarzystwem Muzycznym im. Kazimierza Wiłkomirskiego,
 Polskim Stowarzyszeniem Carrom,
 Stowarzyszeniem "Działajmy Razem"
 Fundacją Aktywni Dłużej,
 Starobabickim Uniwersytetem III Wieku,
 Klubem Seniorów Nadzieja,
 Fundacją Promocji Rekreacji KIM,
 OSP Stare Babice,
 OSP Borzęcin Duży,
 Stowarzyszeniem Nasz Dom – Godne Życie,
 Stowarzyszeniem Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala
Nadawcza
 Stowarzyszeniem „Przyjazne Jutro” i innymi.

Dom Kultury Stare Babice w programie Narodowego Centrum Kultury Zaproś Nas do Siebie
2020
Od marca 2020 r. cały zespół Domu Kultury Stare Babice był uczestnikiem
prestiżowego programu Zaproś Nas do Siebie 2020, którego organizatorem jest Narodowe
Centrum Kultury (NCK). Po raz pierwszy staraliśmy się o uczestnictwo w tym programie
i szczęśliwie za pierwszym podejściem staliśmy się jego beneficjentem, jako 1 z 16 domów
kultury z całej Polski.
Z perspektywy czasu można z przekonaniem stwierdzić, że kilkunastoosobowe grono
kreatywnych specjalistów i dwuletnia historia Domu Kultury Stare Babice to była idealna
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sytuacja oraz moment, aby stać się Zaprosiową instytucją. Program zapewnił uczestnikom
dużo inspiracji i energii do dalszego rozwoju ośrodka kultury, a także wsparcie z zakresu
wzmacniania kompetencji całego zespołu.
Realizacja założeń programu była wyjątkowo trudna, ponieważ projekt oparty na
wielu kilkudniowych szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnym i spotkaniach napotkał na
nieprzewidzianą przeszkodę, czyli epidemię koronawirusa. Dzięki determinacji specjalistów
z NCK, mimo licznych obostrzeń, program został wzorowo zrealizowany w zmodyfikowanej
hybrydowej formie.
Pierwszy warsztat inauguracyjny odbył się przez komunikator internetowy ZOOM
w kwietniu 2020 roku.
Następnie, aż do końca czerwca wszystkie warsztaty i spotkania indywidualne
odbywały się online. Dzięki temu, że od lipca do końca października 2020 roku ograniczenia
w organizacji wydarzeń i szkoleń były zmniejszone, kilka osób z zespołu DK wzięło udział m.in.
w trzydniowej wizycie studyjnej w Radomiu, trzydniowym szkoleniu dla dyrektorów
i koordynatorów projektu w Radziejowicach, I Forum Pracuj w kulturze
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, X Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów pt. „Animacja
w sieci”. Oprócz inspirujących i bardzo wartościowych wydarzeń oraz warsztatów i spotkań,
niezwykle potrzebne i cenne było dwudniowe szkolenie dla całego zespołu Domu Kultury
z komunikacji, przeprowadzone przez profesjonalistkę w tej dziedzinie. Specjaliści uważają, że
dobra i efektywna komunikacja jest gwarancją sukcesu w organizacji. W efekcie szkolenia
w DK stalono zasady komunikacji wewnętrznej, na nowo rozdzielono niektóre zadania, aby
jeszcze bardziej wykorzystać potencjał instytucji oraz kreatywność pracowników.
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Podsumowanie programu, a tym samym uroczyste zakończenie Zaproś Nas do Siebie
2020 odbyło się 14 grudnia br. i w związku z ograniczeniami, odbyło się w wersji zdalnej.
Wydarzenie połączone było z premierową prezentacją badań i publikacji NCK na temat
domów kultury i transmitowane było na żywo na profilu społecznościowym organizatora.
Specjalnie na te okazję stworzono film podsumowujący uczestnictwo DK Stare Babice
w Zaprosiu, który znajduje się na domokulturowym profilu na Facebooku (dkstarebabice)
oraz na kanale na YouTube.
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11.3. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Działania prowadzone w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego dotyczyły
w szczególności następujących zadań:
wprowadzenie działań w celu wzmocnienia systemu promowania produktów turystycznych
poza granicą gminy zwiększających zainteresowanie podmiotów gospodarczych inwestycjami
w infrastrukturę turystyczną,
organizacja i rozszerzanie zakresu imprez i wydarzeń kulturalnych związanych z dziedzictwem,
historią i tradycjami,
- ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 r. w Programie Rozwoju
Infrastruktury Społecznej.
Ochrona dziedzictwa narodowego, czyli tego, co pozostawiły nam po sobie poprzednie
pokolenia, jest ważnym elementem kultury. Przykładem takiego dziedzictwa znajdującego się
częściowo na terenie gminy Stare Babice jest Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala
Nadawcza (Radiostacja Babice). Jest to zarówno zabytek wpisany do rejestru zabytków
województwa mazowieckiego jak również dziedzictwo niematerialne związane z faktem jej
niegdysiejszego istnienia (pamięć miejsca, ale też jubileusze z nią związane). Elementami
opieki nad zabytkiem jest promocja oraz poszerzanie świadomości społecznej.
W tym obszarze działania realizowane były przy współpracy z Domem Kultury Stare Babice
oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszeniem Park Kulturowy Transatlantycka
Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Stowarzyszeniem Historycznym Cytadela, Babickim
Kołem Związku Oficerów Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji Babice).
11.3.1. ZABYTKI W GMINIE STARE BABICE
Na terenie gminy do rejestru zabytków wpisanych jest 13 obiektów. W skali skromnego
dziedzictwa kulturowego gminy liczba 13 zabytków wpisanych do rejestru wydaje się dość
znacząca.
Warto podkreślić, że od grudnia 2017 r. do rejestru zabytków wpisane zostały Pozostałości
Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej wraz z otoczeniem. Tym samym
zrealizowane zostało zadanie „utworzenia Parku Kulturowego Transatlantyckiej
Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej”, określone z Strategii Rozwoju.
Warto przypomnieć także, że Gmina Stare Babice przez wiele lat podejmowała działania
w celu objęcia pozostałości po Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
ochroną prawną.
W 2014 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLI/414/14 z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stare Babice a M.st.
Warszawa - dzielnicą Bemowo, dotyczącą współdziałania w celu utworzenia parku
kulturowego. W uzasadnienie tej uchwały napisano: „Zawarcie porozumienia jest konieczne
w celu podjęcia kroków w kierunku utworzenia Parku kulturowego na terenie byłej
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Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Relikty związane bezpośrednio z
radiostacją znajdują się na działkach w gminie Stare Babice i na działkach w dzielnicy
Bemowo. W związku z powyższym zawarcie porozumienia jest celowe”. Do podpisania
porozumienia nie doszło.
W 2017 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVI/260/17 w sprawie zamiaru utworzenia
Parku Kulturowego „w celu ochrony reliktów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali
Nadawczej Babice celowym jest utworzenie Parku Kulturowego. Utworzenie Parku
Kulturowego pozwoli promować wiedzę na temat Radiostacji Babice, zapewni odpowiednią
ochronę i opiekę nad pozostałościami Radiostacji oraz umożliwi rozwijanie świadomości
historycznej i archeologicznej wśród młodzieży i dorosłych. Ważnym celem będzie
przygotowanie cyklu zajęć edukacyjnych dla szkół, po nawiązaniu współpracy z gminami
będzie można stworzyć ścieżki edukacyjno–turystyczne na obszarze Radiostacji, utworzenie
Parku Kulturowego da możliwość wspólnej organizacji obchodów rocznicowych związanych z
funkcjonowaniem Radiostacji i wybuchu II wojny światowej” (cytat z treści uchwały). W
uchwale tej Rada Gminy Stare Babice skierowała apel do Rady M.St. Warszawy i Rady
Dzielnicy Warszawa-Bemowo o poparcie inicjatywy utworzenia Parku Kulturowego i podjęcie
stosownych uchwał.” W uzasadnieniu do tej uchwały napisano m.in.: „Rada Gminy Stare
Babice w pełni popiera utworzenie Parku Kulturowego i zwraca się z apelem do Rady m.st.
Warszawy oraz Dzielnicy Warszawa-Bemowo o podjęcie stosownych uchwał.”
Tabela: Obiekty wpisane do rejestru zabytków (rejestrowe - R):
Nr rejestru
zabytków
A-1582
A-1001/374

Miejscowość
Stare Babice
Stare Babice

Obiekt
Cmentarz z okresu II wojny światowej
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP

Lipków

Kościół parafialny p.w. Św. Rocha – wraz z otaczającym
drzewostanem

A-1058/375

Lipków

Dwór (obecnie plebania) i park z zespołu
dworsko-przemysłowego

A-1057/48

Lipków

Persjarnia w z zespołu dworsko-przemysłowego

A-1057/48

Lipków

Dom ze skarpami (oficyna dworska) z zespołu dworskoprzemysłowego

A-1057/48

Lipków
Zielonki-Parcela
Zielonki-Parcela

Park z zespołu dworsko-przemysłowego
Pałac
Park przypałacowy

A-1057/48
A-1124/501
A-1124/501

Borzęcin Duży

Kościół parafialny p.w. Św. Ferreriusza

A - 1201

Borzęcin Duży
Borzęcin Duży
Janów, Klaudyn

Kaplica cmentarna
Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki
Pozostałości Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali
Nadawczej wraz z otoczeniem

A-1004/493
A - 1464
A - 1542/2017
z 01.12.2017r.
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Tabela: Zestawienie obiektów ujętych w gminnej ewidencji (nierejestrowych - GE):
Nr ew.
1/GE

Miejscowość
Stare Babice

Obiekt
Cmentarz parafialny w Starych Babicach

2/GE

Stare Babice

Cmentarz przykościelny przy kościele
p.w. Wniebowzięcia NMP

3/GE

Lipków

Cmentarz przykościelny przy kościele p.w. św. Rocha
w Lipkowie

4/GE

Lipków

Cmentarz parafialny w Lipkowie

5/GE

Stare Babice

Budynek mieszkalny z 1928 r. w Starych Babicach
przy ul. Rynek 15

11.3.2. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STARE BABICE NA LATA 2021-2024
W 2020 r. Rada Gminy przyjęła Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice
na lata 2021–2024 (uchwałą NR XXIV/258/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.)
Z uzasadnienia do uchwały wynika, że „Przyjęcie niniejszego programu nie tylko przyczyni się
do dalszych działań ochronnych i edukacyjnych, ale także pozwoli właściwie zadbać o obiekty
wymagające opieki. Pogłębiona zostanie wiedza o przeszłości obszaru, na którym obecnie
znajduje się Gmina oraz wzrośnie dzięki temu atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna
gminy Stare Babice.”
Gminny program opieki nad zabytkami stanowi długofalową strategię ochrony i opieki nad
zabytkami, położonymi w obrębie gminy. Program wyznacza kierunki działań i wskazuje
narzędzia do ich realizacji; ma służyć rozwojowi poprzez m.in. następujące cele:
Cel nr 1 - Systematyczne realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki
nad zabytkami,
Cel nr 4 - Wykreowanie atrakcyjnego wizerunku gminy oraz budowanie tożsamości, a także
podnoszenie atrakcyjności gminy, w szczególności miejscowości Stare Babice poprzez
zagospodarowanie Rynku oraz udostępnienie zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych,
Cel nr 5 - Powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w środowisku
mieszkańców gminy,
Cel nr 6 - Promocja zasobów dziedzictwa kulturowego gminy pod kątem rozwoju ruchu
turystycznego (turystyka weekendowa).
W Programie celom tym przypisano priorytety, dla których określono konkretne działania,
w tym m.in.:
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Priorytet I - Realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad
zabytkami. Dla realizacji tego celu określono m.in. następujące działania:
 Coroczne zabezpieczenie w budżecie Gminy Stare Babice środków finansowych na
realizację zadań własnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”
Priorytet IV
Kreowanie wizerunku Gminy oraz budowanie tożsamości, a także podnoszenie atrakcyjności
Gminy poprzez udostępnianie Rynku oraz zabytków dla potrzeb kulturalnych, społecznych,
turystycznych.
Dla realizacji tego priorytetu określono m.in. następujące działania:
 Organizacja corocznych imprez plenerowych związanych z wydarzeniami II wojny
światowej – na terenie Starych Babic, Kwirynowa, Lipkowa i in.,
 Współdziałanie z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć służących pogłębianiu
zainteresowania dziedzictwem kulturowym Starych Babic,
 Współdziałanie z organizatorami różnorodnych imprez i przedsięwzięć związanych
z obchodami rocznic historycznych i wydarzeń szczególnie istotnych dla dziejów
Gminy,
 Inicjowanie i organizacja wystaw stacjonarnych wewnętrznych i plenerowych
popularyzujących dziedzictwo kulturowe Starych Babic.
 Przygotowanie wydawnictw propagujących historię i dziedzictwo Gminy,
 Wydawanie publikacji, folderów oraz wspieranie katalogów, wystaw i innych
wydawnictw prezentujących środowisko kulturowe Gminy.
 Wytyczenie i organizacja nowych szlaków rowerowych na terenie Gminy
– w sąsiedztwie obiektów zabytkowych.
Priorytet V - Powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
w środowisku mieszkańców Gminy. Dla realizacji tego priorytetu określono m.in.
następujące działania:
 Współorganizacja różnorodnych, ogólnodostępnych przedsięwzięć (konferencje, sesje
popularno-naukowe, rajdy), popularyzujących dziedzictwo kulturowe oraz potrzebę jego
ochrony,
 Organizowanie corocznych wydarzeń rocznicowych o charakterze promującym
dziedzictwo Gminy, w tym Rajdu Historycznego.
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11.3.3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dniu 20 września 2020 r. odbyła się coroczna uroczystość religijno-patriotyczna dla
uczczenia pamięci żołnierzy Wojska Polskiego poległych za Ojczyznę w obronie
niepodległości we wrześniu 1939 r., partyzantów AK Grupy „Kampinos” i osób cywilnych –
ofiar wojny spoczywających na babickim Cmentarzu Wojennym. polskich żołnierzy
poległych we wrześniu 1939 r.
Na Cmentarzu Wojennym pochowani są m.in. żołnierze: Batalionu Stołecznego z dowódcą 1.
kompanii kpt. Wacławem Sikorskim, III batalionu 26. Pułku Piechoty, IV batalionu 360. Pułku
Piechoty i innych jednostek walczących w rejonie Starych Babic w 1939 r.
Ceremonia odbyła się na zaproszenie Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki,
Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza i Prezesa Koła Związku
Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Obrońców Radiostacji Babice Marcina Łady.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych
Babicach, po której nastąpił przemarsz uczestników z kościoła na Cmentarz Wojenny
w Starych Babicach.

Bardzo
miłym
i
znaczącym
akcentem
uroczystości
była
obecność
na
gen. dyw. Roberta Głąba - dowódcy Garnizonu Warszawa wraz z żołnierzami Pułku
Reprezentacyjnego. Żołnierze tej wzorcowej formacji nie tylko zapewnili doskonałą oprawę
ceremonialną uroczystości, ale także razem z mieszkańcami babickiej gminy odśpiewali
4 zwrotki Hymnu Narodowego.
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Po przemówieniach oficjalnie odsłonięto tablicę informacyjną dotyczącą historii Cmentarza
Wojennego, która znajduje się przed wejściem na jego teren. Odsłonięcia dokonali: Mariusz
Decowski - wnuk mjr. Jacka Decowskiego (dowódcy pozycji Babice z 1939 r.), posłanka Bożena
Żelazowska, gen. dyw. Robert Głąb - dowódca Garnizonu Warszawa, wójt Sławomir Sumka
- inicjator powstania tablicy i wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada - autor tablicy.
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Po odczytaniu apelu poległych oraz salwie honorowej nastąpiło uroczyste złożenie przez gości
wieńców przy pomniku.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych szczebla
centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele OSP, rekonstruktorzy
z SH „Cytadela”, harcerze, rodziny poległych żołnierzy i mieszkańcy naszej gminy.

 13 września 2020 r. odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna przy pomniku Pamięci
Cywilnych Mieszkańców Umiastowa i Topolina, w związku z 81. rocznicą rozstrzelania
ludności cywilnej na granicy Topolina i Umiastowa 13 września 1939 r.
Przy pomniku odprawiona została Msza Święta polowa w intencji poległych. Na uroczystość
przybyło wielu mieszkańców oraz gości. Z ramienia Gminy Stare Babice obecny był Wójt
Gminy Sławomir Sumka, a w imieniu Rady Gminy Stare Babice Radni Ewa Kawczyńska
i Remigiusz Fijołek. Gminę Ożarów Mazowiecki reprezentował Zastępca Burmistrza Dariusz
Skarżyński.
Uroczystość
uświetniły
poczty
sztandarowe:
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
z Borzęcina Dużego oraz przedstawicieli środowisk kombatanckich gminy Ożarów
Mazowiecki. W uroczystości brała również udział Straż Miejska Ożarowa Mazowieckiego.
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Po Mszy Świętej wiązanki pod pomnikiem złożyli: Wójt Gminy Stare Babice, Przedstawiciel
środowisk kombatanckich gminy Ożarów Mazowiecki, Zastępca Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego oraz w imieniu całej Rady Gminy Stare Babice Radni Ewa Kawczyńska
i Remigiusz Fijołek.
Przemówienia wygłosili Wójt Gminy Stare Babice, Zastępca Burmistrza oraz pani Nina Świątek
(wnuczka zamordowanego Władysława Jarosza, która co roku aktywnie włącza się w
uroczystości związane z 13.09.1939 r.).
Kwintesencją wszystkich wypowiedzi była prośba do mieszkańców, aby przekazywać historię
potomnym, upamiętniać te ważne wydarzenia, bo tak jak mówią słowa Józefa Piłsudskiego
„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium”.
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 Gala inauguracyjna działalności Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka
(25.01.2020)
W sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, odbyła się uroczysta gala inaugurująca
działalność „Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka” przy Domu Kultury Stare Babice.
Gala została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczestnikami uroczystości byli między innymi: szef gabinetu politycznego Ministerstwa
Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, wicestarosta powiatu Warszawskiego – Zachodniego
Wojciech Białas a także przedstawiciele sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządu
powiatu, rady gminy Stare Babice oraz wójtowie i burmistrzowie reprezentujący okoliczne
gminy. Na sali zasiedli również przedstawiciele świata nauki, biznesu, przemysłu i handlu
oraz liczne stowarzyszenia i fundacje. Specjalnymi gośćmi była delegacja ze Szwecji,
z dyrektor Radiostacji Grimeton, Camillą Lugnet na czele.
Pierwsza część wydarzenia była transmitowana na żywo w Internecie.
Wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka odczytał dyplom przysłany przez Prezydenta
Polski oraz wygłosił przemówienie, w którym, odwołując się do historii, wyraził nadzieję na
godną i dostatnią przyszłość mieszkańców gminy Stare Babice oraz zaznaczył jak ważna jest
edukacja dzieci.
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Odbyła się także projekcja filmu przygotowanego specjalnie na tę okazję. Galę uświetniły
również inspirujące wykłady profesorów Jacka Cichockiego – „Od Marconiego do smartfonu.
Bardzo która historia”, Przemysława Urbańczyka – „Archeologia współczesności” oraz samej
Pani dyrektor radiostacji Grimeton – „Światowe dziedzictwo o globalnym zasięgu”.
Uczestnicy gali w przewie wydarzenia mieli możliwość podpisania „Deklaracji Aktu
Inauguracyjnego”. Pierwsza swój podpis złożyła dyrektor Camilla Lugnet, następnie wójt
Sławomir Sumka oraz pozostali goście reprezentujący wiele różnych podmiotów, a także
chętne osoby prywatne. W sumie podpisy złożyło 159 osób.
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Podczas całej Gali w korytarzu przed salą widowiskową można było podziwiać wystawę
poświęconą Radiostacji Babice, która została przygotowana przez stowarzyszenie Park
Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza
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Druga część wydarzenia miała charakter artystyczny - koncert zagrała Żeńska Orkiestra
Salonowa Polskiej Grupy Górniczej pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego. Wydarzenie
uświetnił śpiew dwóch wspaniałych wokalistów Vincenta Schirrmachera – tenora Opery
Wiedeńskiej oraz Lucyny Jarząbek. Orkiestra specjalnie na tę okazję przygotowała trzy
utwory związane z Babicami: „Polonez a-durr op. 40” Fryderyka Chopina, „Prząśniczkę”
Moniuszki oraz „Warszawiankę”. Wszystkie trzy utwory stanowiły przedwojenne sygnały
wywoławcze Polskiego Radia, które na zagranicę nadawało z Babic.

1. Cykl spacerów szlakiem Radiostacji Babice (maj – październik 2020)
Pamięć o Radiostacji Babice promowana była również poprzez możliwość obcowania z
samym zabytkiem. Na terenie gminy mieszkańcy mieli możliwość zwiedzania ruin
Radiostacji Babice wraz z przewodnikiem w ramach cyklu „Chodź ze mną na spacer w
realu”. W terminie lipiec – październik 2020 odbyły się 4 spacery w terenie, w których
łącznie uczestniczyło kilkadziesiąt osób (kilkanaście osób w każdym). W maju i czerwcu 2020
roku ze względu na obostrzenia zamiast spacerów w plenerze przygotowane zostały 2
wirtualne spacery w formie filmów. Zostały zamieszczone zarówno na kanale YouTube
Domu Kultury Stare Babice oraz profilu na Facebooku.

2. Projekt „ Niepodległa Na Fali” (wrzesień-październik 2020)
W 2020 roku w związku z tym, że obchodziliśmy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej Dom
Kultury Stare Babice pozyskał dofinansowanie z MKiDN na realizacje projektu
„Niepodległa Na Fali”. W ramach projektu powstała gra terenowa na telefony
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komórkowe. „Niepodległa na Fali” to gra upamiętniająca wkład polskiego radiowywiadu
wojskowego w zwycięstwo 1920 roku. Gra przeznaczona była dla osób w każdym wieku
(dzieci 12+, młodzież, rodziny, osoby lubiące aktywny wypoczynek). Podczas rozgrywki
gracze musieli przejść około 3,5 km rozwiązując różne zadania, głównie po śladzie ruin
Radiostacji Babice. Gra była dostępna od 20 września do 20 października. Dla 3 osób z
najwyższą liczbą punktów przygotowano nagrody. Mimo, że gra opowiadała historię
wojny Polsko-Bolszewickiej to również była ona formą promocji Radiostacji Babice,
ponieważ wiele wątków z tej wojny miało swoją kontynuację właśnie na terenie
wybudowanej później Radiostacji.
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3. Cykl wywiadów pod nazwą „W oku radia” (wrzesień – grudzień 2020)
Wywiady z zaproszonymi ekspertami z różnych dziedzin od inżynierii i techniki aż po historię
wojskowości przeprowadził specjalista ds. historycznych Domu Kultury Stare Babice.
Zrealizowany w Sali Widowiskowej wywiady w formie filmów umieszczone są na kanale
YouTube Domu Kultury. W 2020 roku zrealizowaliśmy 4 odcinki: „Batalion Stołeczny”,
„Polskie Radio w Babicach”, „Radiostacja Babice a kosmos” 2 odcinki.
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XII. SPORT I REKREACJA
Wśród najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed Gminą w perspektywie do
2025r. w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice wskazano:
„Do 2025 roku każdy mieszkaniec gminy powinien mieć możliwość korzystania
z ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji. Dotyczy to w szczególności obiektów na
potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto każdy mieszkaniec będzie dobrze
poinformowany o ofercie sportowo-rekreacyjnej gminy (np. za pośrednictwem aplikacji
mobilnych i portali społecznościowych). Do 2025 roku powstanie nowa siedziba Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do 2025 roku przy każdej szkole gminnej powinny być
zlokalizowane strefy sportu, w tym boiska i bieżnie.”
Działania w obszarze sportu i kultury fizycznej były realizacją celów i programów określonych
w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku, w tym w szczególności celów
operacyjnych: Nr 2.2: „Dostępna i nowoczesna baza sportowo rekreacyjna” oraz Nr 3.4:
„Dzieci i młodzież aktywna ruchowo i społecznie”.
12.1. BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA
W roku 2020 Gmina Stare Babice dysponowała następującą bazą obiektów sportoworekreacyjnych:
 w Borzęcinie Dużym (Strefa Rekreacji Dziecięcej):
 boisko do piłki nożnej syntetyczne o wymiarach 50 x 90 m;
 dziecięca ścianka wspinaczkowa;
 siłownia rekreacyjna zewnętrzna;
 stoły do tenisa stołowego zewnętrzne szt. 3;
 poliuretanowe boisko do piłki ręcznej;
 poliuretanowe boisko do koszykówki szt. 2;
 poliuretanowe boisko do siatkówki szt. 2;
 zielona sala zewnętrzna;
 poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal;
 skatepark;
 plac zabaw.
Ponadto na Placu Chopina znajduje się boisko do piłki siatkowej plażowej.
 w Wojcieszynie:
 rekreacyjne boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej;
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 w Zielonkach-Parceli:
 boisko do piłki nożnej syntetyczne o wymiarach 68 x 105 z trybuną odkrytą na 400
osób oraz oświetleniem;
 boisko do piłki nożnej trawiaste o wymiarach 68 x 105 z trybuną krytą na 180 osób
oraz oświetleniem;
 boisko do piłki nożnej trawiaste treningowe o wymiarach 68 x 105;
 boiska do siatkówki plażowej szt. 3;
 hala sportowa o powierzchni 1313,92 m2, dzielona na 3 sektory,
z pełnowymiarowymi boiskami do gry w piłkę ręczną (40x20m), koszykówkę
(28x15m) i siatkówkę (18x9m);
 boisko wielofunkcyjne;
 boiska do siatkówki plażowej na Polanie Dwóch Stawów;
 w Blizne Jasińskiego:
 boisko gruntowe do piłki nożnej o wymiarach 30 x 60 m.;
 boisko do piłki siatkowej plażowej;
 baza szkolna:
 sala sportowa szkolna w Starych Babicach oraz boisko do koszykówki z nawierzchnią
poliuretanową oraz bieżnia lekkoatletyczna;
 sala sportowa szkolna w Borzęcinie Dużym;
 sala sportowa szkolna w Koczargach Starych oraz boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej.
12.2. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI STARE BABICE
Zadaniem statutowym ośrodka jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi
i rekreacyjnymi w taki sposób, by były przygotowane do użytkowania przez mieszkańców
Gminy Stare Babice.
Do największych obiektów o tym charakterze należy zaliczyć: Halę Sportową wraz
z kompleksem boisk piłkarskich w Zielonkach – Parceli oraz Strefę Rekreacji Dziecięcej
w Borzęcinie Dużym.
W zakresie działań statutowych GOSiR znajduje się także Polana Dwóch Stawów, wraz
z boiskami do siatkówki plażowej.
W zakresie czynności związanych z ww. terenami należy wymienić:
1) konserwację oraz bieżące naprawy boisk trawiastych;
 regularne koszenie oraz nawożenie boisk,
 podlewanie,
 przygotowywanie boisk do spotkań piłkarskich w ramach rozgrywek Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej,
2) konserwację oraz bieżące naprawy boisk syntetycznych;
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 czyszczenie oraz uzupełnianie granulatu,
 regularne „czesanie” nawierzchni syntetycznej,
 przygotowywanie boisk do spotkań piłkarskich w ramach rozgrywek Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej
3) uzupełnianie piasku na boiskach do piłki siatkowej plażowej;
4) konserwację oraz bieżące naprawy sprzętu, będącego elementami ww. obiektów
sportowo-rekreacyjnych.
W 2020r. GOSiR wykonał liczne prace remontowe gminnych obiektów sportowych. Do
najważniejszych działań należą:
1) wymiana piłkochwytu na kompleksie boisk piłkarskich w Zielonkach – Parceli;
2) remont głównej rampy skateparku na strefie rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym;
3) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku trawiastym Kompleksu Boisk Piłkarskich
w Zielonkach-Parceli (wertykulacje, aeracja, piaskowanie, wczesywanie szczotką aktywą
oraz nawożenie).
Drugim zasadniczym zadaniem GOSiR Stare Babice jest zaspokajanie potrzeb lokalnej
społeczności w zakresie sportu, rekreacji i upowszechniania kultury fizycznej.
W tym zakresie GOSiR Stare Babice współpracował w 2020 r. ze stowarzyszeniami, klubami
sportowymi, fundacjami, placówkami oświatowymi, organizacjami i firmami o charakterze
sportowym oraz osobami indywidualnymi. Można tu wymienić m.in.: Gminnym Klubem
Sportowym Naprzód Stare Babice; Uczniowskim Klubem Sportowym Borzęcin; Klubem
Sportowym Blizne; Akademią Talentów Piłkarskich; Polskim Stowarzyszeniem Carrom;
Klubem Karate Rensei; Warsaw Cricket Club; Klubem Sportowym Kuma Judo; Fundacją Stacja
Sport; Uczniowskim Klubem Sportowym Akrosfera; Uczniowskim Klubem Sportowym RG
Legia; gminnymi placówkami oświatowymi oraz firmami i osobami indywidualnymi.
Rok 2020 postawił przed branżą sportową wyzwanie, aby całą aktywność sportowo
– rekreacyjną przenieść do internetu. GOSiR przedsięwziął wszelakie starania, aby dzieci
i młodzież na terenie gminy Stare Babice, mimo wystąpienia pandemii Sars COV 2, aktywnie
uczestniczyły w zajęciach sportowych. Tak jak wiele branż działalność GOSiRu została
zamknięta od 12 marca do 1 maja 2020 roku. W tym czasie zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży prowadzone były na platformach internetowych, a od maja 2020 r. stacjonarnie
na ternie sal gimnastycznych babickich szkół podstawowych i Hali Sportowej GOSIR Stare
Babice.
Maj 2020r. był miesiącem przełomowym dla działalności GOSiR. Mimo licznych wymogów
reżimu sanitarnego oraz obowiązujących obostrzeń, zajęcia sportowo-rekreacyjne w formie
stacjonarnej wróciły tj: treningi piłkarskie, gimnastyka sportowa, koszykówka oraz karate na
terenie kompleksu sportowego w Zielonkach – Parcela oraz Strefy Rekreacji Dziecięcej
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w Borzęcinie Dużym. Sport był branżą, która w pierwszej kolejności została odmrożona
i działała do końca grudnia 2020r.
12.2.1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
W ramach współpracy z ww. podmiotami w GOSiR Stare Babice w 2020 r. zaproponowano
następującą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowaną przede wszystkim dla dzieci
i młodzieży:
1) Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami piłki nożnej dla przedszkolaków w ramach
współpracy z UKS Borzęcin oraz z Fundacja Stacja Sport. Zajęcia odbywały się do czerwca,
na terenie sal gimnastycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
oraz w Hali Sportowej GOSiR Stare Babice.
2) Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice w ramach
współpracy z UKS Borzęcin oraz z GKS Naprzód Stare Babice. Ww. roczniki rywalizują
ramach rozgrywek organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
3) Zajęcia z Carrom (bilard indyjski) w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
Carrom. Zajęcia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach oraz Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli – odbywały się tylko do 12
marca 2020 roku.
4) Zajęcia z Karate w ramach współpracy z Rensei Team. Zajęcia odbywały się na Sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym oraz na hali
sportowej GOSIR w Zielonkach-Parceli.
5) Zajęcia z elementami boksu dla grupy wiekowej 10-14 lat, odbywające się na Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach, oraz w hali sportowej GOSIR
w Zielonkach – Parceli.
6) Zajęcia z koszykówki dla dzieci i młodzieży odbywające się na salach gimnastycznych
w Koczargach Starych i hali sportowej GOSIR Stare Babice w Zielonkach-Parceli.
7) Spotkania biegowe w ramach realizacji projektu pn. Stare Babice Biegają. Zajęcia
odbywały się w hali sportowej GOSIR w Zielonkach-Parceli przy Południowej 2B.
8) Zajęcia Nordic Walking w ramach realizacji projektu pn. Pomaszerujmy w Starych
Babicach. Spotkania Nordic Walking odbywają się w hali sportowej GOSIR w ZielonkachParceli przy Południowej 2B.
9) Zajęcia z akrobatyki sportowej w ramach współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym
Akrosfera Stare Babice, odbywające się na sali gimnastycznej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Borzęcinie Dużym oraz w hali sportowej GOSIR Zielonkach-Parceli.
10) Zajęcia z gimnastyki artystycznej w ramach współpracy z RG Legia, odbywające się na Hali
Sportowej GOSiR w Zielonkach – Parceli.
11) Zajęcia z judo w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Kuma Judo.
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12) Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-5 lat w ramach współpracy z fundacja
„Stacja Sport”.
Ponadto, na terenie strefy rekreacji dziecięcej kontynuowany jest program pn. „Promocja
zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”. W związku z
powyższym na terenie strefy w okresie od maja do października 2020r. realizowano program
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w postaci zajęć sportowych. Dodatkowo prowadzono zajęcia
rehabilitacyjne dla dzieci w liczbie ok. 400 godzin. Ponadto w ww. okresie funkcjonowała
wypożyczalnia, oferująca nieodpłatnie sprzęt sportowy do wykorzystania na terenie strefy.
GOSiR Stare Babice współpracuje z placówkami oświatowymi Gminy w zakresie korzystania
z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych, z przeznaczeniem dla sekcji GOSiR,
klubów sportowych, stowarzyszeń o charakterze sportowym, zorganizowanych grup
mieszkańców, innych podmiotów.
Zajęcia w 2020r. odbywały się wg harmonogramu opracowanego wspólnie z Dyrektorami
szkół uwzględniając wszystkie obostrzenia nałożone w drodze rozporządzeń przez Prezesa
Rady Ministrów.
12.2.2. Imprezy i wydarzenia
W 2020 r. GOSiR Stare Babice organizował lub współpracował przy organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Stare Babice:
1) Orkiestry Świątecznej Pomocy – sportowa niedziela z piłką ręczną;
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2) Charytatywny mecz piłki nożnej Gwiazdy Disco Polo vs Prezenterzy TVP. W sobotę,
18 stycznia w hali GOSiR Stare Babice odbył się charytatywny mecz połączony z
występami gwiazd muzyki disco polo i TikTokerów. W reprezentacji muzyków znaleźli się
m.in. brat Pudziana i Miły Pan, zaś przeciwny zespół złożony był z dziennikarzy
powiązanych z telewizją publiczną. Celem imprezy charytatywnej jest pomoc
potrzebującej rodzinie z miejscowości Stare Babice.

3) Dzienno-nocny Crossmintonowy Maraton w Starych Babicach,
4) IV Edycja Taekwondo Stare Babice CUP w Starych Babicach.
5) VI Turniej w piłce ręcznej MASTERS w hali sportowej GOSIR w Zielonkach – Parcela;
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6) Turniej koszykówki Stare Babice Streetball Challenge, który odbył się w lipcu Borzęcinie
Dużym;
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7) Stare Babice BMX Challenge, zawody miały miejsce w lipcu 2020r. w Borzęcinie Dużym.
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8) Turniej Siatkówki Plażowej BEACH VOLLEYBALL Stare Babic, który odbył się w sierpniu
w Zielonkach-Parceli na Polanie Dwóch Stawów.
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12.2.3. Działalność informacyjna i promocyjna
W ramach działalności informacyjnej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice
prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są wszystkie informacje z zakresu
sportu i rekreacji. W szczególności są to zapowiedzi i relacje z imprez, które odbywają się na
terenie gminy Stare Babice, a także sukcesy sportowe mieszkańców.
GOSiR funkcjonuje w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i Instagramie oraz
YouTubie. Współpracuje z redakcją Gazety Babickiej, co skutkuje regularnym pojawianiem
się informacji sportowych na jej łamach, a także na stronie internetowej urzędu gminy.
12.3. FINANSOWANIE ZADAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU
Gmina Stare Babice finansuje kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe dla
mieszkańców gminy, w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie
uchwały Rady Gminy (Uchwała Nr X/101/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań
sprzyjających rozwojowi sportu). Rokrocznie przekazywane są dotacje dla klubów
sportowych organizujących zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy – juniorzy i seniorzy.
W 2020 r. w wyniku ogłoszonych 2 konkursów zawarto 12 umów na łączną kwotę 445 000 zł.
Zakres realizowanych przez kluby zadań obejmuje następujące dyscypliny sportowe: piłka
nożna juniorów i seniorów, judo, akrobatyka sportowa, jeździectwo, motocross, badminton.
Ze względu na panujące obostrzenia wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz koniecznością ograniczenia wydatków
bieżących w związku z niższymi dochodami Gmina w wyniku rozeznania, jakie prowadzone są
zajęcia oraz w jakim zakresie (część zadań nie była realizowana lub zajęcia odbywały się
w trybie on-line) zawarła aneksy zmniejszające wysokość dotacji – kwota dotacji
po zmniejszeniach wyniosła 337 468 zł. W wyniku rozliczenia wszystkie zadania zostały
zrealizowane, jeden z klubów zwrócił część dotacji w wysokości 483 zł.
Mimo ograniczeń wywołanych obostrzeniami wywołanymi rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-Co V-2 zrealizowane zostały wszystkie zadania z zakresu rozwoju sportu.
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Uczniowski Klub Sportowy Badminton. Nazwa zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w
szczególności dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych, w szczególności badminton.

Uczniowski Klub Sportowy BORZĘCIN. Nazwa zadania: Prowadzenie drużyn piłkarskich dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Stare Babice w 2020 r.
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Gminny Klub Sportowy NAPRZÓD. Nazwa zadania: Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki
nożnej – młodzież.

Uczniowski Klub Sportowy AKROSFERA. Nazwa zadania: Szkolenie dzieci w ramach sekcji akrobatyki sportowej.
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Gminny Klub Sportowy NAPRZÓD. Nazwa zadania: Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki
nożnej - młodzież

12. 4. STYPENDIA SPORTOWE

Na stypendia sportowe dla uczniów
i studentów z terenu gminy Stare Babice,
mających wybitne osiągnięcia sportowe
wydatkowano 35 160,00 zł.
Jeden z babickich stypendystów sportowych
Adrian Drzewski zdobył w 2020 r. pierwsze
miejsce miejsca we florecie na Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży Praga Południe.
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12.5. PLACE ZABAW I SIŁOWNIE PLENEROWE
Gmina Stare Babice oferuje najmłodszym mieszkańcom szeroką bazę placów zabaw,
a ich rodzicom i dziadkom – możliwość korzystania z siłowni plenerowych. Na terenie gminy,
oprócz wymienionego wcześniej placu zabaw w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie
Dużym, znajduje się 7 ogólnodostępnych placów zabaw oraz 7 ogólnodostępnych siłowni
plenerowych, zlokalizowanych w 10 miejscowościach:
1. Plac zabaw w Mariewie - ul. Wólczyńska,
2. Plac zabaw w Lipkowie - ul. Przy parku,
3. Plac zabaw w Zielonkach-Parceli - ul. Północna,
4. Siłownia plenerowa w Zielonkach-Parceli przy stawach - ul. Południowa,
5. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Kwirynowie - Plac Kwirynowski,
6. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Borzęcinie Dużym - Plac Chopina,
7. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Bliznem Jasińskiego - ul. Kopernika,
8. Siłownia plenerowa w Latchorzewie - ul. Na Skraju,
9. Plac zabaw i siłownia plenerowa w Wojcieszynie - ul. Sielska,
10. Siłownia plenerowa w Starych Babicach - ul. Sienkiewicza.

W 2020 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego),
wzbogacających bazę rekreacyjną na terenie gminy, wydatkując na ten cel kwotę ogółem
285 952,25 zł.
 Teren Rekreacyjny przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie wyposażono w stalowy kontener
o wymiarach zewnętrznych 7 m x 5 m, służący do przechowywania sprzętu stanowiącego
wyposażenie terenu rekreacyjnego posiadanego obecnie, jak również sprzętu, który
zostanie zakupiony w przyszłości. Kontener wyposażony jest w WC, oraz instalację
wodno-kanalizacyjną. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego – zadanie
dofinansowane w ramach MIAS Mazowsze 2020.
 W 2021 r. planowana jest dostawa i montaż toalety publicznej w Borzęcinie Dużym, na
Placu im. F. Chopina wykonano przyłącze wody i kanalizacji dla podłączenia toalety
publicznej, której wykonanie planowane jest w 2021 r.
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Kontener w Wojcieszynie, Teren Rekreacyjny ul. Sielska

 Nowe urządzenia zyskał plac zabaw w Latchorzewie (ul. Hubala Dobrzańskiego i ul. Na
Skraju). Wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw (piasek) wraz z podbudową i
obrzeżami betonowymi, zamontowano urządzenia zabawowe tj. piaskownicę wraz z
piaskiem, zestaw ze zjeżdżalniami. Ustawiono elementy małej architektury tj. kosz, ławki
i stojaki rowerowe.
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 W Koczargach Starych w ramach kontynuacji budowy placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej – wykonano montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych, tj. zestaw do
kalisteniki, poręcze niskie podwójne, drążek niski do pompek, ławkę i prostownik do
pleców, jeździec, biegacz oraz orbitrek, wykonano nawierzchnię żwirową w obrębie
montowanych urządzeń. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

 Plac zabaw w Mariewie przy ul. Wólczyńskiej wykonano powiększenie istniejącego
boiska trawiastego o wymiarach 20x25 m do boiska o wymiarach 28x22 m,
zamontowano bramki (2 szt.) oraz ławki – 8 szt. i stojaki rowerowe – 3 szt.. Doposażenie
placu zabaw i boiska współfinansowana została z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
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 Na placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika zamontowano duży zestaw
zabawowy „statek” oraz zestaw „lokomotywa”. Ponadto utworzona została górka
saneczkowa, na której zamontowano schody terenowe i trzy zjeżdżalnie.
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XIII. OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA
Działania podejmowane w 2020 r. w obszarze Ochrona Środowiska i Ekologia były realizacją:
 celów operacyjnych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy, w tym w szczególności
m.in.: celu Nr 1.6: Promocja idei wykorzystania OZE wśród mieszkańców, zmiana
świadomości ekologicznej mieszkańców, celu Nr 1.7: Ścisła współpraca z gminami
sąsiednimi (wokół KPN) w zakresie działań promocyjnych i szkoleniowych dotyczących
edukacji ekologicznej i promocji OZE, celu Nr 1.8: Wymiana oświetlenia ulicznego na
energooszczędne (np. typu LED);
 programów, określonych w Strategii Rozwoju Gminy;
 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
oraz Programu Ochrony Środowiska;
 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PNG) dla Gminy Stare Babice na lata 2016 – 2030.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy jednym z najważniejszych mierzalnych wyzwań,
stojących przed gminą:

Do

2025 roku powinien być rozwiązany problem zaśmiecania przestrzeni publicznej.

Dotyczy to nie tylko kwestii sprzątania i sprawnego usuwania odpadów i śmieci,
lecz również likwidacji/znacznego ograniczenia nielegalnych reklam/banerów/bilbordów
szpecących krajobraz gminy.
W roku 2020, jak w latach ubiegłych, w gminie były prowadzone regularne sprzątania
terenów publicznych. Do prac polegających na sprzątaniu chodników, pasów drogowych
i gminnych terenów zielonych oddelegowani są pracownicy zatrudniani przez Urząd Pracy
(porozumienie z GOPS) oraz osoby odbywające prace społeczno-użyteczne na podstawie
prawomocnych wyroków sądu. W roku 2020 z GOPS-u oddelegowane zostały 2 osoby (w tym
1 przez 6 m-cy) oraz 4 osoby skierowano na podstawie wyroków na prace społecznoużyteczne. Prace prowadzone są w systemie ciągłym z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu.
Sprzątane są miejsca stale zaśmiecane oraz dodatkowo wszystkie miejsca zgłaszane przez
mieszkańców jako interwencje. Za prace w zakresie sprzątania placów zabaw odpowiada
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice z siedzibą przy ul. Kutrzeby 36 w Starych
Babicach. Koszt prac w 2020 r. (sprzątanie placów zabaw / m-c) wyniósł:
- maj-wrzesień: 3.179,75 PLN
- październik-kwiecień: 2.271,25 PLN.
Gminne Przedsiębiorstw Komunalne Eko-Babice odpowiadało również za sprzątanie
przystanków, parkingów oraz chodników. Koszt tych prac w roku 2020 wyniósł w okresie
letnim (maj-wrzesień): 28 596,27 zł/miesiąc i zimowym (październik-kwiecień) 44 199,77
zł/miesiąc.
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Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy jednym z najważniejszych mierzalnych wyzwań,
stojących przed gminą w perspektywie do 2025 roku:
W perspektywie najbliższych kilku lat gmina poczyni wszelkie możliwe starania mające na
celu skuteczne rozwiązanie problemu składowiska odpadów komunalnych Radiowo
w Klaudynie.
Teren Składowiska radiowo podlegał w latach ubiegłych rekultywacji prowadzonej przez jego
użytkownika tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Warszawie. Obecnie na terenie tym
z mocy prawa trwa tzw. okres porekultywacyjny.
 W 2020 r. w obszarze Ochrona Środowiska i Ekologia prowadzono szereg działań
i zrealizowano wiele przedsięwzięć, w tym m.in.:
 2020 roku usunięto ponad 4157 m2 eternitu (koszt pokryty z budżetu gminy oraz
uzyskanej dotacji z WIOŚ);
 w 2020 roku skontrolowano 228 posesji pod względem ewentualnego nielegalnego
spalania odpadów. Kontrole przeprowadzała Straż Gminna, wystawiono 15 pouczeń oraz
22 grzywny;
 w trosce o środowisko oraz o zdrowie mieszkańców gminy Stare Babice w budynkach
Urzędu Gminy Stare Babice funkcjonują automaty do wody, które dystrybuują wodę
z gminnej sieci wodociągowej;
 współpracowano z KPN w zakresie ochrony istniejących lasów poprzez m.in. ochronę
przed zabudową, wycinką drzew, nakazy usunięcia odpadów z działek graniczących
z KPN;
 skutecznie egzekwowano zakaz wypalania łąk, ściernisk i pól między innymi poprzez
wyjazdy interwencyjne Straży Gminnej w razie stwierdzenia takiego przypadku;
 doskonalono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych poprzez przygotowanie
i rozdysponowanie ulotek informacyjnych „Jak segregować odpady”. Zawierała ona
szczegółowe informacje dot. gospodarowania odpadami w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami z podziałem na 5 frakcji;
 podnoszono kwalifikacje zawodowe pracowników Referatu Ochrony Środowiska poprzez
uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska w tematyce m.in.:
sprawozdawczości środowiskowej, zamówień publicznych, kontroli zbiorników
bezodpływowych.
 na bieżąco dokonywano analizy oraz kontroli nałożonych obowiązków w zakresie
ochrony i korzystania ze środowiska, kontroli podmiotów wpisanych do rejestru
działalności regulowanej, kontroli utrzymania czystości na terenie gminy w tym m.in.
składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;
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 prowadzono punkt konsultacyjny w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
(dofinansowanie/pożyczka do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, montażu
fotowoltaiki);
 przeprowadzono kolejną edycję konkursu środowiskowego: Eko-konkurs zbiórka
surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach;

Akcja Zbiórki Surowców Wtórnych 2020 odbyła się we wrześniu przy współpracy firmy BYŚ oraz
Gminy Stare Babice.
W ramach Konkursu Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze zebrały łącznie:
 43 045,69 kg makulatury, w tym 28 915,29 kg zebrali uczniowie szkół podstawowych,
a 14 130,40 kg – przedszkolaki. Najwięcej makulatury zebrała Szkoła Podstawowa w
Koczargach Starych (7436,46 kg) oraz Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, które zebrało 7418
kg makulatury.
 38,11kg telefonów komórkowych i baterii, w tym: 25,51 kg zebrali uczniowie szkół
podstawowych, a 12,6 kg – przedszkolaki.
W Konkursie liczyła się nie tylko ilość zebranych surowców, lecz także ilość dzieci, biorących aktywny
udział w zbiórce. Tu absolutnym rekordzistą okazało się Przedszkole w Starych Babicach, gdzie 61%
dzieci uczestniczyło w zbiórce makulatury. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.
 KATEGORIA I: Zbiórka makulatury – Publiczne szkoły podstawowe
I miejsce i nagrodę o wartości 2500,00 złotych
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697:
Otrzymała za zbiórkę 8 961,65 pkt. Prawie 45% uczniów wzięło udział w akcji i przyniosło 6341,88 kg
makulatury
II miejsce i nagrodę o wartości 2000,00 zł
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Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12:
Otrzymała za zbiórkę 6 685,38 pkt. Ponad 25% uczniów wzięło udział w akcji i przyniosło 7436,46 kg
III miejsce i nagrodę o wartości 1500,00 zł
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40:
Otrzymała za zbiórkę 2 925,53 pkt. W akcji wzięło udział 16,3% uczniów i przyniosło 15136,95 kg
IV miejsce
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2:
Otrzymała za zbiórkę 545,80 pkt. W akcji wzięło udział 11,5% uczniów i przyniosło 2794,00 kg
 KATEGORIA I: Zbiórka makulatury Przedszkola gminne
I miejsce i nagrodę o wartości 2500,00 złotych
Przedszkole w Starych Babicach, ul. Polna 40:
Otrzymało za zbiórkę 34 665,24 pkt. W zbiórce wzięło udział ponad 61% spośród uczęszczających
dzieci zebrało 6567,9 kg makulatury
II miejsce i nagrodę o wartości 2000,00 zł
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1:
Otrzymało za zbiórkę 19 314,61 pkt. W zbiórce wzięło udział ponad 41% spośród uczęszczających
dzieci i zebrano 7418 kg makulatury
III miejsce i nagrodę o wartości 1500,00 zł
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697:
Otrzymało za zbiórkę 40,64 pkt, 3,7% uczęszczających dzieci zebrało 118,5 kg makulatury
IV miejsce
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12:
Otrzymało za zbiórkę 11,25 pkt, 2,94% uczęszczających dzieci zebrało 26 kg makulatury

 KATEGORIA II: Zużyte telefony komórkowe i baterie - publiczne szkoły podstawowe
I miejsce i nagrodę o wartości 2500,00 złotych
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12:
Otrzymała za zbiórkę 0,58 pkt. W akcji wzięło udział 2,47% uczniów i przyniosło 6,6 kg urządzeń
II miejsce i nagrodę o wartości 2000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697:
Otrzymała za zbiórkę 0,29 pkt. W akcji wzięło udział 1,89% uczniów i przyniosło 4,88 kg urządzeń
III miejsce i nagrodę o wartości 1500,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2:
Otrzymała za zbiórkę 0,19 pkt, 1,35 % uczniów przyniósł 8,08 kg urządzeń.
IV miejsce
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40:
Otrzymała za zbiórkę 0,06 pkt, 0,82% uczniów przyniosło 5,95 kg baterii i urządzeń.
 KATEGORIA II: Zużyte telefony komórkowe i baterie - przedszkola gminne
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I miejsce i nagrodę o wartości 2500,00 złotych
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1:
1, 71 pkt. 3,79% uczęszczających dzieci przyniosło 7,7 kg urządzeń
II miejsce i nagrodę o wartości 2000,00 zł
Przedszkole w Starych Babicach, ul. Polna 40:
1,46 pkt. 6% uczęszczających dzieci przyniosło 2,8 kg urządzeń
III miejsce i nagrodę o wartości 1500,00 zł
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697:
0,18 pkt. 0,9 uczęszczających dzieci przyniosło 2,1 kg urządzeń
W dniu 22 grudnia w obecności Sekretarza Gminy Gminy Stare Babice oraz przedstawiciela firmy BYŚ
Przedszkole w Starych Babicach oficjalnie odebrało nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie zbiórki
makulatury oraz II miejsca w konkursie zbiórki zużytych telefonów komórkowych. Łącznie zebrano
6567 kg makulatury i 28 urządzeń elektronicznych. Nagrody to m. in. sprzęt komputerowy i duże
kosze na śmieci do ogrodu. Wyróżniono dzieci, które zebrały największą ilość makulatury i telefonów.
Wszystkie dzieci otrzymały indywidualne nagrody za aktywny udział w zbiórce.
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 w kategorii Dzień bez samochodu Gmina upowszechniała informację o darmowej
komunikacji miejskiej w tym dniu komunikacji ZTM na terenie Gminy Stare Babice,
organizowanym przez ZTM w Warszawie.
13.1. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Program ochrony środowiska dla gminy Stare Babice do roku 2021 z perspektywą na lata
2022-2025 został sporządzony w celu realizacji na szczeblu gminnym polityki ochrony
środowiska, zbieżnej z najważniejszymi dokumentami strategicznymi i programowymi
(krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi). Jest on kontynuacją Programu Ochrony
Środowiska na lata 2005 – 2011. Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr XLI/444/18 z dnia 29 maja 2018 r. Do celów programu należą:
1. poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych
i racjonalizacja ich wykorzystania;
2. ochrona powierzchni ziemi;
3. kontynuacja działań służących ochronie klimatu i poprawie jakości powietrza
atmosferycznego;
4. poprawa klimatu akustycznego gminy;
5. ochrona przed polami elektromagnetycznymi;
6. zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu;
7. przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym;
8. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w gminie;
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9. dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 W zakresie egzekwowania zakazu spalania odpadów w paleniskach indywidualnych, od
2017 roku Straż Gminna w okresie grzewczym przeprowadza regularnie kontrole
palenisk. Strażnicy posiadają ukończone kursy do przeprowadzania takich kontroli oraz
pobierania próbek popiołu. W 2020r. gmina miała podpisaną umowę z Centralnym
Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rybnickiej 6, 44-335
Jastrzębie.
Rok
2018
2019
2020

Ilość przeprowadzonych
kontroli
163
268
228

Ilość nałożonych
pouczeń
20
40
15

Ilość nałożonych mandatów
5
19
22

W trakcie oględzin palenisk mieszkańcy byli informowani o obowiązujących w tym zakresie
przepisach, pouczani o sposobach rozpalania w piecach.
Straż Gminna Stare Babice została wyposażona w wilgotnościomierz do pomiaru
procentowej zawartości wody w drewnie.
 W celu promowania zakładania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
źródła energii cieplnej (pompy ciepła, panele/kolektory słoneczne) i edukacji społecznej
promującej alternatywne dla konwencjonalnych w 2020r. Podczas bezpośredniego
wywiadu prowadzonego w ramach aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła ankieterzy
informowali mieszkańców o zagrożeniach dla środowiska wynikających z używania
nieekologicznych źródeł ciepła oraz o możliwościach skorzystania z dotacji celowych
z budżetu własnego gminy na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez
mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na
instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza (gaz, olej opałowy, prąd), jak
również o możliwości skorzystania z programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest
poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne i który
daje możliwość uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizację
budynku czy montaż instalacji OZE (w gminie działa punkt konsultacyjny programu). Efekt
takich działań był odczuwalny w zintensyfikowanych kontaktach od mieszkańców gminy
zainteresowanych wymianą pieców oraz termomodernizacją.
 W zakresie ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza atmosferycznego prowadzone
były następujące działania:
 Dofinansowano wymianę indywidualnych źródeł ciepła w 35 lokalach mieszkalnych na
terenie gminy na łączną kwotę 172 315,04 zł
 Wykonywano oczyszczanie ścieków przykrawężnikowych w ramach ograniczanie pylenia
wtórnego z ulic o długości łącznej 14,4 km.
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 Publikowano artykuły w lokalnej gazecie dotyczące miedzy innymi: Nowego programu
Ochrony Powietrza dla Mazowsza – wrzesień 2020, inwentaryzacji źródeł ciepła –
wrzesień 2020.
Dzięki czujnikom powietrza, które są zainstalowane w dwóch lokalizacjach: na budynku
Urzędu Gminy w Starych Babicach i na budynku Zespołu Szkół w Borzęcinie Dużym, każdy
z mieszkańców może w dowolnym momencie sprawdzić jakość powietrza w naszej gminie.
Informacja o takiej możliwości jest zamieszczona na stronie internetowej www.starebabice.pl, w zakładce ochrona środowiska wraz z linkami.
Jakość powietrza można sprawdzić na https://map.airly.eu/pl/
Czujnik na budynku gminy można sprawdzić na:
https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.25194&longitude=20.84387&id=2733
Czujnik na budynku szkoły w Borzęcinie Dużym można sprawdzić na:
https://airly.eu/map/pl/#52.25133,20.73925,i6566
W ramach budżetu sołeckiego zakupiono do Szkoły w Koczargach Starych generator ozonu.

 W celu poprawy klimatu akustycznego (ochrony przed hałasem) prowadzono
następujące działania w celu ograniczenie hałasu komunikacyjnego:
 Realizowano naprawy cząstkowe w drogach gminnych w tym likwidacja ubytków, wypełnianie
dziur i pęknięć z wykorzystaniem zarówno destruktu jak i masy bitumicznej.

 Zaangażowano się w projekt pn. „Warszawski Obszar Funkcjonalny Wirtual WOF”
realizowany w latach 2019-2022, który polega na wprowadzeniu komponentu etransport – dynamiczny rozkład jazdy, oznakowanie pojazdów i przystanków na terenie
gminy oraz e-środowisko. W komponencie e-środowisko powstanie nowy punkt pomiaru
jakości powietrza oraz aplikacja informująca mieszkańców WOF o stanie środowiska
i zaleceniach zdrowotnych.
 W ramach zrównoważononego użytkowania różnorodności biologicznej i ochrony
krajobrazu wykonano następujące zadania:
 Zakupiono i wypuszczono do zbiorników w Borzęcinie Dużym i Zielonkach Parceli ok. 260
kg narybku gatunku karp i amur,
 Wykonano zabezpieczenie drzew przed Szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez
montaż pułapek feromonowych na 72 sztukach drzew Kasztanowca pospolitego
rosnących na terenie gminy Stare Babice.
 W zakresie promowania korzystania z rowerów:
 utrzymywano siec ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy. Dokładne dane
przedstawia poniższa tabela.
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Lp.
DŁUGOŚĆ
ODCINKA
[m]
1
2
3
4
5
6
7
8
Suma:

1050
250
200
13200
1200
1400
370
1095
18765

TYP
[droga rowerowa/
ciągi pieszo-rowerowe/
pasy, kontrapasy/kontraruch/
inne]
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy

TYP NAWIERZCHNI
[bitumiczna/
mineralna/
kostka/
płyty]
mineralna
kostka bezfazowa
kostka bezfazowa
kostka fazowa
kostka bezfazowa
kostka fazowa
kostka bezfazowa
kostka bezfazowa

 Planuje się wykonanie kolejnych odcinków sieci rowerowej w ilości:
DŁUGOŚĆ
ODCINKA [m]
1330
98,8
750
1215
1020
505
1050

TYP
[droga rowerowa/
ciągi pieszo-rowerowe/
pasy,kontrapasy/kontraruch/
inne]
ścieka rowerowa/droga leśna
ciąg pieszo rowerowy
ścieżka rowerowa
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy
ciąg pieszo rowerowy

TYP NAWIERZCHNI
[bitumiczna/
mineralna/
kostka/
płyty]
nawierzchnia gruntowa
asfalt
asfalt
kruszywo/asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

 w celu stosowania ograniczeń prędkości w terenach zabudowanych, wykonywane były
projekty organizacji ruchu mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg,
tj. ograniczanie prędkości, progi zwalniające, wprowadzanie stref zamieszkania, lustra
drogowe oraz oznakowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów prędkości na
niebezpiecznych odcinkach dróg.
 Dokonywano kompensacji przyrodniczej w zakresie zieleni przydrożnej i terenów
stanowiących własność Gminy. W roku 2020 przedstawiało się to następująco:

Drzewa

nasadzenia
67

ubytki
82

 Przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 stosowano konkretne zapisy, dotyczące zagadnień ochrony przyrody i krajobrazu
np. w zakresie dopuszczalnych kolorów elewacji czy przyjaznej przestrzeni dla dziko
żyjących zwierząt np. poprzez stosowanie „bezpiecznych” ogrodzeń,
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 a także, mając na względzie ochronę powierzchni ziemi, ustalano zasady zachowania
powierzchni biologicznie czynnej na terenach, w tym posesji prywatnych.
 W zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Spółka Eko-Babice w 2020 r.
realizowała projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare
Babice – III etap”. Źródłem wody dla gminy Stare Babice w ponad 80% są ujęcia
głębinowe znajdujące się na terenie gminy Stare Babice. Woda dla mieszkańców
dostarczana jest z dwóch stacji uzdatniania wody: Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w Borzęcinie Małym oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach. Aby zwiększyć
niezawodność dostaw, zwłaszcza na wypadek awarii własnych źródeł zasilania, a także
w czasie zwiększonych rozbiorów w okresie letnim, produkcja własna jest uzupełniana
zakupem wody z MPWiK w Warszawie. SUW w Borzęcinie Małym zaopatruje ponad 50%
mieszkańców, SUW w Starych Babicach średnio 30% a pozostałe zapotrzebowanie
uzupełniane jest zakupem wody z zewnętrznego wodociągu tj. z MPWiK w Warszawie.
W 2020r. na podstawie wcześniej podpisanej umowy na budowę ujęć wody
oligoceńskiej w Zalesiu i starych Babicach wykonano po jednym odwiercie w w/w
lokalizacjach. Woda z nowych ujęć podłuży do zaspokojenia potrzeb mieszkańców tym
zakresie na kolejne lata oraz poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia. Na
terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody: SUW Stare Babice oraz SUW
Borzęcin Mały. W stacjach sa wykorzystywane procesy uzdatniania wody takie jak:
napowietrzanie, odżelazianie/filtracja I°, odmanganianie/filtracja II°, dezynfekcja NaClO
(podchloryn sodu – wytwarzany na miejscu elektroliza).
 W zakresie poprawy jakości wód i ochrony mieszkańców przed suszą Spółka Eko-Babice
sukcesywnie rozbudowywała sieć wodociągową. Jednocześnie Straż gminna Stare Babice
kontroluje przestrzegania usuwania nieczystości ciekłych przez mieszkańców w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami ( kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników
bezodpływowych).
 W 2020 r. brała udział w szacowaniu strat w rolnictwie z 40 gospodarstw w wyniku
wystąpienia na terenie gminy deszczy nawalnych i suszy w rolnictwie.
 Mieszkańcy byli informowani o programie „Moja Woda” realizowanym przez Wojewódki
fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma na celu ochronę
zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu
poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych
i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez
rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach
programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę
wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie
zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno
zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej
oczyszczalni ścieków.
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 W ramach ochrony mieszkańców przed podtopieniami gmina Stare Babice partycypuje
w kosztach utrzymania rowów melioracyjnych poprzez udzielanie dotacji celowej dla
Gminnej Spółki Wodnej Stare Babice. W roku 2020r dotacja ta wyniosła 120 tys. zł.
 Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Gminną w 2020 roku
przeprowadzili 172 kontrole posiadaczy zbiorników bezodpływowych pod kątem
posiadania zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych i częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych. W 4 przypadkach zakończyło się to
wystawieniem mandatu karnego kredytowanego, w 6 przypadkach udzielono pouczenia.
 W ramach kontrolowania zakresu usług w ramach gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, na podstawie art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.
888) w 2020 r. zostały przeprowadzone kontrole firm wpisanych do Rejestru Działalności
Regulowanej gminy Stare Babice. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
 Gmina Stare Babice od listopada 2019 r. należy do Koalicji 5 Frakcji.
Jest to międzysektorowa inicjatywa podmiotów, które kreują innowacyjne rozwiązania
w zakresie wspierania segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych
i wzmacniają pozycję konsumentów w procesie zielonej transformacji. Misja Koalicji
polega na zwiększeniu poziomu prawidłowej segregacji odpadów i odzyskiwania
surowców, tak aby osiągnąć wymagany współczynnik recyklingu. W 2020 r. analizowane
i omawiane były ciekawe przykłady edukacji i zaangażowania konsumentów w zakresie
postępowania z odpadami.
 W ramach uszczelniania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
i weryfikacji mieszkańców uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji
i wnoszenia opłat, w 2020 r. pracownicy Urzędu Gminy weryfikowali dane zawarte
w złożonych Deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Kontrola polegała m.in. na sprawdzeniu ilości osób zamieszkujących daną
posesję oraz przestrzegania zasad segregacji. Ponadto, każdy sygnał od mieszkańców
dotyczący błędnie podanej ilości osób zamieszkujących daną posesję, był na bieżąco
weryfikowany. W 2020 r. przeprowadzono następujące postępowania administracyjne
dotyczące odzyskania należności pieniężnych z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi:
- wydano 28 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w opłatach za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na łączną kwotę: 60 499,77 zł
- wysłano 1255 upomnień na kwotę: 1 016 596,39 zł
- wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 97 673,40 zł.
 W celu utrzymania dróg pożarowych w stanie przejezdności, strażacy Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie gminy przeprowadzali kontrole dostępności
i przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych.
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 Publikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dokumenty
dotyczące ochrony środowiska.
 W celu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców oraz edukacji ekologicznej
dzieci, młodzieży i dorosłych, w poszczególnych obszarach ochrony środowiska, poprzez
informację, konkursy i organizację imprez tematycznych, w 2020 r. prowadzono
następujące działania w zakresie edukacji ekologicznej i zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
 publikowano artykuły w lokalnej prasie, na stronie Urzędu Gminy oraz w mediach
społecznościowych, dotyczące: prawidłowej segregacji odpadów; sposobu naliczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zasadami postępowania
z odpadami w związku z epidemią SARS-CoV-2 czy odpadami powstałymi w wyniku prac
ziemnych oraz koniecznością oszczędzania wody pitnej jak i postępowaniem z wodami
opadowymi.

 przeprowadzono Eko-konkurs (kolejna edycja) zbiórki surowców wtórnych w szkołach
i przedszkolach;
 prowadzono Kącik Adopcyjny dla Roślin, który funkcjonuje w nowym budynku Urzędu
Gminy przy ulicy Rynek 21;
 przy szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym został utworzony kompostownik. Pełni
on funkcję edukacyjną oraz skutecznie ogranicza ilości wytwarzanych odpadów
przez tą placówkę;
 Urząd Gminy w 2020 r. (tak jak w latach wcześniejszych) wspierał oddolne inicjatywy
mieszkańców dotyczące sprzątania terenów gminnych poprzez promowanie akcji
takich jak np. „Dzień ziemi”. Mieszkańcy biorący udział w akcji byli zaopatrywani
w worki na odpady, rękawiczki. Zapewniany był odbiór zebranych odpadów
z wyznaczonych miejsc.
 Ze względu na okres pandemii uniemożliwione było realizowanie wielu konkursów,
pikników czy spotkań w zakresie ochrony Środowiska a edukację ekologiczną
realizowano głównie w formie elektronicznej.
 Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów na teren Urzędu Gminy Stare Babice.

Parki, gminne tereny zieleni, tereny rekreacyjne
Zestawienie ilości i powierzchni parków, gminnych terenów zieleni i terenów rekreacyjnych
przedstawia poniższa tabela:
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj obiektu
Parki spacerowo-wypoczynkowe
Zieleńce
Zieleń uliczna
Żywopłoty formowane i nieformowane
Zieleń przycmentarna
Parki spacerowo-wypoczynkowe

Ilość
2
16
/
120 mb
4
1

powierzchnia
12,69 ha
7,28 ha
35,08 ha
/
5,49 ha
3,69 ha

Prace pielęgnacyjno - konserwacyjne zieleni gminnej, w szczególności parki, tereny przy
stawach, w pasach przydrożnych realizowane były w 2020 r. w okresie od marca do końca
roku kalendarzowego.

13.2. PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI
Program Ograniczania Niskiej Emisji przyjęty został Uchwałą Nr X/100/2019 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Gminy Stare Babice. Celem i założeniem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Podstawowym, zwanego dalej PONE, jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do
1 MW, niespełniających wymagań ekoprojektu (określonego jednolicie dla całej Unii
Europejskiej, zawierającego minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów
oraz ogrzewaczy powietrza) w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług i handlu
oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 W 2020 r. rozpoczęto 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.
W latach przyszłych 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 ok. 7000 posesji.
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 W ramach projektu pn. „Warszawski Obszar Funkcjonalny Wirtual WOF” realizowany
w latach 2019-2022, który polega na wprowadzeniu komponentu e-środowisko
zaplanowano montaż czujnika powietrza w miejscowości Blizne Jasińskiego.
 W obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza Gmina realizowała projekt
„Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg
rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”. konkiet
projektu przewidywany jest na koniec września 2022r.
 Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w 12 lokalizacjach na terenie gminy
z wykorzystaniem urządzeń LED.
 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 2020 z budżetu gminy udzielono dofinansowania na wymianę 35 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).
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Rok

Kwoty planowane

2018
2019
2020

Kwoty wydatkowane

175 000 zł
250 000 zł
250 000 zł

173937,72 zł
178813,37 zł
172315,04 zł

Ilość wymienionych
źródeł ciepła
35 szt.
36 szt.
35 szt.

Brak realizacji wniosków wynikał z braku wykonanych przyłączy gazowych do poszczególnych
budynków leżących po stronie wnioskodawców. W latach 2018-2028 na ten cel planowane
jest wydatkowanie 2 000 000 zł, wg Uchwały Nr XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 marca 2018 roku.
13.3. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH
W 2002 roku w Polsce przyjęto program usuwania wyrobów azbestowych dla całego kraju.
Zgodnie z obecnie obowiązującym Krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032, zadaniem własnym gminy jest zorganizowanie usuwania wyrobów
zawierających azbest. Gmina Stare Babice od 2008 roku organizuje bezpłatny dla
mieszkańców odbiór wyrobów zawierających azbest. Program usuwania wyrobów
azbestowych dla Gminy Stare Babice został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/172/16 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
azbestowych dla gminy Stare Babice na lata 2016 - 2032”.
Gmina finansuje zarówno odbiór jak i demontaż wyrobów zawierających azbest.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice
w 2020 roku zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5220,72 złotych.
Ilości odebranych wyrobów w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela i wykres.
Rok
Ilość
[m2]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Suma

7648

12501

7114

5511

5281

3953

3682

4720

4810

4414

4604

7531

4157

71769

Źródło: opracowanie własne UG Stare Babice
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Corocznie materiał ten jest odbierany z ok. 40 - 50 posesji na terenie całej gminy. Zgodnie
z Programem Usuwania Wyrobów Azbestowych dla gminy Stare Babice na lata 2016 – 2032
do odbioru pozostało jeszcze ok. 40 000 m2.
Rys. 1 Procentowe zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stare Babice
w podziale na miejscowości

Źródło: opracowanie własne UG Stare Babice na podstawie danych z Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych dla gminy
Stare Babice na lata 2016 – 2032

Na podstawie Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, eternit
powinien być usunięty z terenu całego kraju do 2032 r. W obecnym tempie w Gminie Stare
Babice efekt ten jest realny do osiągnięcia znacznie szybciej. Zależność ta może ulec zmianie
ze względu na brak odzewu ze strony mieszkańców (zmniejszenie ilości składania wniosków
o realizacje zadania przez gminę), która w głównej mierze powodowana jest przez brak
funduszy na wykonanie nowych pokryć dachowych.
Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać pokryty
ze środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości. Od samego
początku dla zachęcenia mieszkańców i przyspieszenia całego procesu Gmina Stare Babice
corocznie organizuje zupełnie bezpłatny dla mieszkańców odbiór wyrobów zawierających
azbest wraz z ich demontażem z dachu. W 2020r gmina Stare Babice uzyskała
dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice w 2020r. w kwocie 5220,72 zł
13.4. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Stare Babice jest uchwalany co roku. W roku 2020 został przyjęty uchwałą nr
XIX/198/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 kwietnia 2020 r. Celem programu jest opieka
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nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt. W 2020 roku program był realizowany poprzez:
 Klinikę weterynaryjną Vetriver Andrzej Małkowski z siedzibą w Laskach ul 3-go Maja
89 - w przypadku zwierząt wolnożyjących oraz zwierząt właścicielskich
(dofinansowanie do zbiegu).
Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów
Zadanie to obejmuje wyłapywanie zwierząt bezdomnych, zarówno psów jak i kotów, oraz
wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji i uśmiercania ślepych miotów. W celu
realizacji programu Gmina Stare Babice dofinansowuje wykonanie przedmiotowych
zabiegów u zwierząt właścicielskich. W poszczególnych latach kwoty dofinansowania ulegały
nieznacznym zmianom, średnio stanowiąc 40-50% kosztów samego zabiegu. W 2020 roku
kwoty przedstawiały się następująco:
Rodzaj zwierzęcia
pies
kot

Rodzaj zabiegu
Kastracja
Sterylizacja
Kastracja
Sterylizacja

Kwota dofinansowania w zł
95
150
25
70

W roku 2020 w ramach realizacji programu wykonano następującą ilość zabiegów kastracji
i sterylizacji zwierząt wolnożyjących i bezdomnych.
Rodzaj zabiegu
Kastracja
Sterylizacja

Kot (szt.)
2019
2020
77
14
100
32

Wykres: Ilość wykonanych zabiegów w poszczególnych latach.

Źródło: opracowanie UG Stare Babice.
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Pies (szt.)
2019
23
31

2020
9
20
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Trwałe oznakowanie zwierząt
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 od skórę zwierzęcia mikrochipu
z zapisanymi danymi, umożliwiającymi identyfikację właściciela. Dzięki przeprowadzaniu akcji
informacyjnych i edukacji mieszkańców gminy Stare Babice w ostatnich latach obserwuje się
znaczący wzrost zainteresowania przedmiotowymi zabiegami. W roku 2020 dane
przedstawiają się następująco:
Rok

Znakowanie (szt.)
Kot
45

2020

Pies
17

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 2020 gmina
podpisała umowę na odławianie zwierząt z kliniką weterynaryjną Vetriver Andrzej Małkowski
z siedzibą w Laskach ul. 3-go Maja 89. Gmina prowadzi poszukiwania nowych posiadaczy dla
bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt
wyłapanych z terenu Gminy. W latach 2019 i 2020 statystyka przestawiała się następująco:
KOTY*

Ilość adopcji ze schroniska
Ilość adopcji z lecznicy weterynaryjnej
Ilość odbiorów właścicielskich ze schroniska

PSY

2019

2020

2019

2020

-

-

7

1

113

80

33

23

-

-

0

0

*) - koty uznawane są za zwierzęta wolnożyjące tzn. nie zapewnia im się miejsc w schroniskach a pomoc polega na dokarmianiu,
leczeniu/kastracji i sterylizacji oraz wypuszczaniu w miejscu odłowienia.

Wydatki na realizację Programu w 2020 r. wynosiły 304 762,68 zł. Wydatki w okresie 2015 –
2020 przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli i wykresie.
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kwota wydatkowana na realizacje programu (zł)
111 804,63
207 475,34
258 380,50
272 722,41
339 211,89
304 762,68
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Wykres: Wydatki na realizację programu w poszczególnych latach.

13.5. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
13.5.1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Oddaj, nie wyrzucaj! W 2020 roku na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się na ulicy Dworkowej w Starych
Babicach, został uruchomiony punkt wymiany niepotrzebnych rzeczy tj. wciąż działające
sprzęty, meble, zabawki, książki, sprzęt sportowy itp. Do punktu przyjmowane są rzeczy
sprawne, czyste i nie posiadające uszkodzeń stwarzających zagrożenie.
Cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Informacje o zostawionych w punkcie rzeczy, które mogą zostać wykorzystane ponownie
przez innych, są publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych.
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13.5.2. Odbiór odpadów komunalnych
Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych w 2020r.:
Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

15 01 01
15 01 06
15 01 07
20 02 01

Opakowania z papieru i tektury
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Odpady ulegające biodegradacji

446,460
850,340
631,540
3050,440

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

3802,530

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

327,7600
Suma

9109,070

Ilość odpadów odebranych z GPSZOK w 2020r.:
Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

16 01 03

Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

17 01 07
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17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01

Papier i tektura

35,040

20 01 02

Szkło

15,680

20 01 11

Tekstylia

8,180

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

1,393

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

1,377

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

19,304

20 01 39

Tworzywa sztuczne

29,540

20 01 40

Metale

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

130,020

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

253,980

287,200

0,320

Suma

813,535

Porównanie ilości wytwarzanych odpadów w Gminie Stare Babice na przestrzeni czterech
ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.
Rok

Ilość osób
Ilość osób
segregujących
niesegregujących
2017
16841
1840
2018
16992
1850
2019
18476
638
2020
19 810
n/d
*(liczba posesji wynika z założonych kont – złożonych deklaracji

Łącznie

Ilość posesji*

18681
18842
19114
19 589

6063
6175
6354
6 476

Porównanie ilości odbieranych odpadów z GPSZOK oraz posesji zamieszkanych w latach
2018-2020 przedstawia poniższa tabela.
Rok
2018
2019
2020
Rok

Ilość odpadów odebranych sprzed posesji
zamieszkałych [Mg]
8491,478
7730,758
9109,070

Ilość odpadów odebranych łącznie z przed posesji
zamieszkałych oraz z GPSZOK

Ilość odpadów odebranych z GPSZOK [Mg]
1955,334
1930,535
813,535

Ilość
mieszkańców

Ilość odpadów odebranych
w przeliczeniu na mieszkańca
/ rok

2018

10446,812

18842

554,44

2019

9661,293

19114

505,46

2020

9922,605

19589

506,54

 W 2020 wykonano 3 kontrole firm odpadowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono
uchybień.
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XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy jednym z najważniejszych mierzalnych wyzwań,
stojących przed gminą w perspektywie do 2025 roku:
W 2025 roku Gmina Stare Babice powinna być w 100% zwodociągowana i skanalizowana
na obszarach, w których jest to technicznie możliwe. Oczyszczalnia ścieków powinna
zabezpieczać odbiór ścieków z całego obszaru gminy przy zachowaniu najwyższych
standardów oczyszczania ścieków.
Realizacja zadań własnych Gminy Stare Babice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
należy do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o. Od powstania
Spółki w sierpniu 1999 r. właścicielem wszystkich jej udziałów jest Gmina Stare Babice.
Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa jest:
 produkcja wody i zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy;
 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 eksploatacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
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Źródłem wody dla gminy Stare Babice w ponad 75% są ujęcia głębinowe znajdujące się na
terenie gminy Stare Babice. Woda dla mieszkańców dostarczana jest z dwóch stacji
uzdatniania wody: Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym oraz Stacji Uzdatniania
Wody w Starych Babicach. Obecnie SUW w Borzęcinie Małym zaopatruje ponad 50%
mieszkańców, SUW w Starych Babicach średnio 25% a pozostałe zapotrzebowanie
uzupełniane jest zakupem wody z zewnętrznego wodociągu tj. z Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna (MPWiK w Warszawie).
Przedstawia to poniższa mapa1.

Aby zwiększyć niezawodność dostaw, zwłaszcza na wypadek awarii własnych źródeł zasilania
a także w czasie zwiększonych rozbiorów w okresie letnim, produkcja własna jest
uzupełniana zakupem wody z MPWiK w Warszawie.
Obecne zwodociągowane jest już 99% gminy. Sieć wodociągowa zbudowana jest
z materiałów takich jak: żeliwo – 2%, PVC – 89 %, PE – 9 % o średnicach od 90 mm do 315
mm. Długość sieci wodociągowej obecnie wynosi 201,33 km, a liczba przyłączy wynosi 7281
szt. Schemat sieci wodociągowej przedstawia poniższa mapa2.

1

2

Źródło: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o.
Źródło: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o.
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Sieć wodociągowa jest nieustannie rozbudowywana, w 2020 r. zrealizowano m.in.:
- sieć w ul. Szymanowskiego, w miejscowości Klaudyn,
- sieć w ul. Lutosławskiego, w miejscowości Klaudyn.
Na terenie gminy Stare Babice jest wykonana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 230,24 km
w tym 209,9 km stanowi sieć grawitacyjna. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej
wybudowanej i odebranej w roku 2020 wynosi 15,34 km, w tym sieci grawitacyjnej 13,9 km.
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Także sieć kanalizacyjna jest wciąż rozbudowywana, w 2020 r. zrealizowano m.in.:
- kanalizację sanitarną we wsi Blizne Łaszczyńskiego (po zachodniej stronie S8),
- sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej
Góry,
- sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare,
- sieć kanalizacyjną w ul. Urbanowicza,
- sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych (zlewnia pompowni Sasanki).
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XV. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
15.1.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
zwane „planami miejscowymi”. Plany miejscowe są podstawowymi aktami prawa miejscowego,
służącymi do realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy. Niosą one za sobą szereg skutków
zarówno prawnych, ekonomicznych, środowiskowych, jak i społecznych.
Obszar Gminy Stare Babice jest w całości (100%) pokryty miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Wykaz obowiązujących planów miejscowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia
poniższa tabela:
Lp.
1.

Tytuł miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Numer uchwały Rady Gminy
Stare Babice

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy
Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką

Uchwała Nr XLIV/414/10 z dnia 4
listopada 2010r.

miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi
Nowe – południowa strona ulicy Warszawskiej

Uchwała Nr XLIV/416/10 z dnia 4
listopada 2010r.

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kwirynów, Stare Babice, Janów
i Klaudyn

Uchwała Nr V/33/11
z dnia 7 kwietnia 2011r.

2.

3.

4.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
5.
6.
7.
8.

9.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice południowa strona ulicy Koczarskiej
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice
w rejonie ulicy Mizikowskiego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów

Uchwała Nr VIII/55/11
z dnia 30 czerwca 2011r.
Uchwała Nr IX/63/15
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr IX/64/15
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr XXIII/218/16 z 27
października 2016 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi
Klaudyn

Uchwała Nr XXVIII/283/17 z dnia
30 marca 2017 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów
położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn,
Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów,

Uchwała Nr XXVIII/284/17 z dnia
30 marca 2017 r.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice "Warszawska - Mizikowskiego"
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Mariew
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Borzęcin Duży
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice – w zakresie działki 111 i części
działek 119 i 120
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielonki Wieś- obszar I

Uchwała Nr XXXVII/383/17
z 21 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr XXXVII/384/17 z dnia
21 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/396/18 z dnia
15 lutego 2018 r.
Uchwała Nr XLI/446/18
z dnia 29 maja 2018 r.
Uchwała Nr XLVI/496/18 z dnia 11
października 2018 r.
Uchwała Nr V/37/2019
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Uchwała Nr XII/117/2019 z dnia
26 września 2019 r.

15.2.Dokumenty planistyczne w przygotowaniu
Pomimo całkowitego pokrycia obszaru gminy planami miejscowymi, wciąż sporządzane są
kolejne opracowania planistyczne. Wynika to z faktu, że planowanie jest procesem ciągłym, co
oznacza, że już istniejące plany miejscowe należy co kilka lat aktualizować, dostosowując je do
zmieniających się nieustannie warunków, oczekiwań, a także zmieniającego się prawa. Dodatkowo,
należy stopniowo poszerzać strefy obszarów inwestycyjnych zmieniając przeznaczenie z gruntów
rolnych i leśnych na budowlane, aby wdrażać tym samym założenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane dalej
„studium” jest dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy i określa politykę
przestrzenną gminy. W Gminie Stare Babice obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 r., które zostało dwukrotnie zmienione uchwałami:
Uchwałą nr VIII/57/15 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/18 z dnia 29 maja 2018 r..
Przygotowywana jest także kolejna zmiana - w roku 2019 i 2020 Radzie Gminy Stare Babice
przedłożone zostały projekty uchwał rozpoczynające prace nad zmianą studium na 25 obszarach
gminy. Rada Gminy podjęła uchwały dając tym samym możliwość do prowadzenia prac
planistycznych.
W poniższej tabeli wskazano opracowania planistyczne w przygotowaniu na dzień 31 grudnia 2020r.
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Lp.

Tytuł opracowania planistycznego

1

Plan miejscowy wsi Stare Babice – między Koczarską i Sienkiewicza

2

Plan miejscowy wsi Stare Babice – między Sienkiewicza i Zieloną

3

Plan miejscowy wsi Latchorzew – między Warszawską i Hubala-Dobrzańskiego

4

Plan miejscowy części wsi Janów – obszar I

5

Plan miejscowy części wsi Janów – obszar II

6

Plan miejscowy terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego

7
8
9
10
11
12
13

Plan miejscowy 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe,
Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice
Plan miejscowy 3 obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i ZielonkiParcela, w gminie Stare Babice,
Zmiana studium gminy na 25 obszarach gminy Stare Babice
Plan miejscowy wsi Borzęcin Duży – obszar między Warszawską, Traktem Królewskim
i Spacerową
Plan miejscowy tzw. regulacyjny- na różnych obszarach Gminy Stare Babice
Zmiana planu miejscowego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały –
pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką
Plan miejscowy części wsi Mariew i części wsi Stanisławów- obszar na południe od ul.
Kwiatowej, etap I

14

Plan miejscowy południowej części wsi Stanisławów

15

Plan miejscowy północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a
„Nową Drogą” – etap I

16

Plan miejscowy części wsi Klaudyn „Po Jednostce”

Trudno określić przybliżone terminy uchwalenia powyższych planów, ponieważ procedura
planistyczna cechuje się zbyt dużą niepewnością. Wszystkie prace związane z obsługą procedur przez
pracowników Referatu Planowania Przestrzennego wykonywane są bez zwłoki, natomiast terminy
realizacji mogą być niespodziewanie wydłużane ze względu na napotykane bariery związane
z brakami pozytywnych uzgodnień planu z innymi instytucjami administracji publicznej, konfliktami
społecznymi, czy innymi nieprzewidzianymi okolicznościami np. niespójnościami w zbiorach
publicznych na których bazują projektanci.
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W 2020 roku w ramach prowadzonych procedur planistycznych zrealizowano następujące działania
proceduralne i organizacyjne:
1. Plan miejscowy wsi Stare Babice – między Koczarską i Sienkiewicza
 II wyłożenie od 14 kwietnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.,
 II dyskusja publiczna w dn. 10 sierpnia 2020 r.,
 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 191/2020z dn. 16 września 2020 r.,
 Uchwała Nr XXV/269/2020 z dn. 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „KoczarskaSienkiewicza”,
 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dn. 28 grudnia 2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/269/2020 z dn. 26
listopada 2020 r..
2. Plan miejscowy wsi Stare Babice – między Sienkiewicza i Zieloną
 Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia
gruntów na cele nierolnicze w dn. 10 stycznia 2020 r.,
 Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 września 2020 r. zezwalająca na
przeznaczenie 10,1502 ha gruntów na cele nierolnicze,
 Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 11 września 2020
r. o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 16 grudnia 2020 r. podtrzymująca
stanowisko zawarte w decyzji z 6 września 2020 r..
3. Plan miejscowy wsi Latchorzew – między Warszawską i Hubala-Dobrzańskiego
 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dn. 28 stycznia 2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/148/2019 z dn. 19 grudnia 2019 r.,
 III wyłożenie od 9 marca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.,
 III dyskusja publiczna w dn. 10 sierpnia 2020 r.,
 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 189/2020 z dn. 16 września 2020 r.,
 IV wyłożenie od 9 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.,
 IV dyskusja publiczna w dn. 25 listopada 2020 r..
4. Plan miejscowy części wsi Janów – obszar I
 Procedura zawieszona, w związku ze zmianą studium w tym rejonie zgodnie z uchwałą
Nr XIV/135/2019 Rady Gminy Stare Babice z dn. 28 listopada 2019 r.
5. Plan miejscowy części wsi Janów – obszar II
 II wyłożenie od 9 marca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.,
 II dyskusja publiczna w dn. 10 sierpnia 2020 r.,
 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 190/2020 z dn. 16 września 2020 r.,
 Uzgadnianie projektu planu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzki od 21 sierpnia
2019 r. do 10 listopada 2020 r.,
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6.

Plan miejscowy terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego
 Uzgadnianie projektu planu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzki od 17 sierpnia
2019 r. do 14 września 2020 r.,
 I wyłożenie od 12 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.,
 I dyskusja publiczna w dn. 21 października 2020 r.,
 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 256/2020 z dn. 21 grudnia 2020 r.,
 Obwieszczenie Wójta z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie ponownego wyłożenia projektu
planu od 14 stycznia 2021 r. do 08 lutego 2021 r. wraz z planowaną dyskusją publiczną
w dn. 28 stycznia 2021 r..
7. Plan miejscowy 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe,
Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice
 Wystąpienie o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu w dn. 21 kwietnia 2020 r.,
 Obwieszczenie Wójta z dn. 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyłożenia projektu planu od 7
stycznia 2021 r. do 01 lutego 2021 r. wraz z planowaną dyskusją publiczną w dn. 20
stycznia 2021 r..
8. Plan miejscowy 3 obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i ZielonkiParcela, w Gminie Stare Babice
 Wystąpienie o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu w dn. 27 kwietnia 2020 r.,
 Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia
gruntów na cele nierolnicze w dn. 28 maja 2020 r.,
 Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 października 2020 r. zezwalająca na
przeznaczenie 2,5568 ha gruntów w miejscowości Zielonki- Parcela na cele nierolnicze,
 Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 28 października
2020 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 grudnia 2020 r. zezwalająca na
przeznaczenie 6,7208 ha gruntów w miejscowości Zielonki- Parcela na cele nierolnicze.
9. Zmiana studium gminy na 25 obszarach gminy Stare Babice
 Obwieszczenie Wójta z dn. 19 maja 2020 r.–w sprawie przystąpienia do zmiany studium
na 25 obszarach - zbieranie wniosków do studium,
 Zawiadomienie instytucji z dn. 14 lipca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany
studium;
 Realizacja I etapu pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Wspólna
Przestrzeń” w formie geoankiety dostępnej od 3 sierpnia do 13 września 2020 r.,
 Raport z dn. 28 września 2020 r. z wynikami I etapu pogłębionych konsultacji
społecznych,
 Opracowywanie przez pracownie urbanistyczną koncepcji komunikacyjnych oraz
funkcjonalnych, które to posłużą do realizacji dalszych etapów konsultacji społecznych.
10. Plan miejscowy wsi Borzęcin Duży – obszar między Warszawską, Traktem Królewskim
i Spacerową
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 II wyłożenie od 10 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.,
 II dyskusja publiczna w dn. 31 sierpnia 2020 r.,
 Rozpatrzenie uwag Zarządzeniem Wójta Nr 206/2020 z dn. 12 października 2020 r.,
 III wyłożenie od 16 listopada do 11 grudnia 2020 r.,
 III dyskusja publiczna w dn. 1 grudnia 2020 r..
11. Plan miejscowy tzw. regulacyjny- na różnych obszarach Gminy Stare Babice
 Przystąpienie: Uchwała Nr XV/152/2019 z dn. 19 grudnia 2019 roku oraz Uchwała Nr
XVIII/176/2020 z dn. 27 lutego 2020 r.,
 Obwieszczenie Wójta z dn. 16 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
planu– zbieranie wniosków do planu,
 Zawiadomienie instytucji z dn. 24 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania planu
miejscowego.
12. Zmiana planu miejscowego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały –
pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką
 Przystąpienie: Uchwała Nr XVIII/175/2020 z dn. 27 lutego 2020 r.,
 Obwieszczenie Wójta z dn. 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu– zbieranie
wniosków do planu,
 Zawiadomienie instytucji z dn. 6 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania
zmiany planu miejscowego;
 Wystąpienie z dn. 10 września 2020 r. o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu;
 Wyłożenie od 09 grudnia 2020 r. do 08 stycznia 2021 r.,
 Dyskusja publiczna w dn. 21 grudnia 2020 r..
13. Plan miejscowy części wsi Mariew i części wsi Stanisławów- obszar na południe od ul.
Kwiatowej, etap I
 Przystąpienie: Uchwała Nr XXII/232/2020 z dn. 2 lipca 2020 r.,
 Obwieszczenie Wójta z dn. 10 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania planu– zbieranie wniosków do planu,
14. Plan miejscowy południowej części wsi Stanisławów
 Przystąpienie: Uchwała Nr XXII/233/2020 z dn. 2 lipca 2020 r.,
 Obwieszczenie Wójta z dn. 10 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania planu– zbieranie wniosków do planu,
15. Plan miejscowy północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a
„Nowa Droga” – etap I
 Przystąpienie: Uchwała Nr XXII/234/2020 z dn. 2 lipca 2020 r.,
 Obwieszczenie Wójta z dn. 10 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania planu– zbieranie wniosków do planu,
16. Plan miejscowy części wsi Klaudyn „Po Jednostce”
 Przystąpienie: Uchwała Nr XXII/235/2020 z dn. 2 lipca 2020 r.,
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Obwieszczenie Wójta z dn. 10 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania planu– zbieranie wniosków do planu,

W pierwszym kwartale 2020 roku przedstawiciele referatu uczestniczyli w spotkaniach
stacjonarnych z mieszkańcami poświęconymi tematyce planowania przestrzennego, możliwości
rozwoju poszczególnych miejscowości oraz planowanych działaniach w najbliższym czasie.
Z powodu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju od marca 2020 roku spotkania
z mieszkańcami oraz dyskusje publiczne organizowano online, przy użyciu aplikacji ZOOM.
Ukończono pracę nad aktualizacją Gminnego Programu Ochrony Zabytków. Przyjęto go
Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr XXIV/258/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice na lata 2021-2024.
Ukończono także pracę nad okresową oceną aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Stare Babice i oczekuje na
dalsze kroki proceduralne. Ocena aktualności ma na celu przegląd złożonych wniosków o zmianę
przeznaczenia terenów, dokonanie diagnozy stanu planistycznego gminy oraz przedstawienie
wniosków płynących z tejże analizy. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oceny aktualności planów miejscowych należy dokonać przynajmniej raz w kadencji
rady gminy.
15.3.Grunty inwestycyjne w Gminie Stare Babice
Na terenie Gminy wolne tereny inwestycyjne w większości stanowią niezagospodarowane
działki pozostające własnością prywatną. Największe kompleksy terenów przeznaczonych pod
działalność gospodarczą (usługi, usługi produkcji, większe skupiska terenów mieszkaniowousługowych), w których znajdują się jeszcze wolne nieruchomości możliwe do zainwestowania to
obszary położone we wsiach: Blizne Łaszczyńskiego, Klaudyn, Borzęcin Duży oraz Stare Babice.
Na obszarze Gminy Stare Babice znajdują się także inne grunty inwestycyjne, jednak cechują
się one niewielkimi areałami i są rozproszone (nie stanowią zwartych skupisk – raczej są to
pojedyncze działki lub niewielkie grupy działek). Wraz z wdrażaniem założeń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny przeznaczone w planach miejscowych pod
różnego rodzaju działalność gospodarczą zwiększą jeszcze swoją powierzchnię.
Szczególnie należy brać pod uwagę już rozpoczęte procedury planistyczne, które dot. m. in. trzech
planów miejscowych obejmujących tereny usługowe w różnych częściach Gminy Stare Babice oraz
zmiany studium, która umożliwi rozwój przedsiębiorstwom zlokalizowanym na terenie gminy,
a także podmiotom prowadzącym działalności rolniczą.
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W poniższej tabeli przedstawiono stan rezerw gruntów budowlanych w poszczególnych obrębach
na wrzesień 2020 roku:
Tereny
Udział procentowy
przeznaczone pod
terenów
Obręb
zabudowę
niezagospodarowanych
mieszkaniową [ha]
[%]
Babice Nowe
51,3
35%
Blizne Jasińskiego
72,6
34%
Blizne Łaszczyńskiego
49,1
37%
Borzęcin Duży
154,9
63%
Borzęcin Mały
115,3
80%
Janów
37,4
46%
Klaudyn
141,3
40%
Koczargi Nowe
46,2
40%
Koczargi Stare
102,7
46%
Kwirynów

53,4

28%

Latchorzew

55,5

27%

Lipków

127,5

50%

Lubiczów

28,4

67%

Mariew

25,3

32%

Stanisławów
Stare Babice
Topolin
Wierzbin
Wojcieszyn
Zalesie
Zielonki-Parcela
Zielonki-Wieś

14,6
189,1
22,9
42,8
66,8
5,4
32,0
87,3

22%
46%
45%
46%
46%
9%
28%
56%

Tereny
przeznaczone
pod zabudowę
usługową [ha]
15,5
1,5
54,6
16,6
7,4
0,7
48,5
3,1
2,3
0,3 (zabudowa
mieszkaniowousługowa)
2,1
0,8 (zabudowa
mieszkaniowousługowa)
0,7
0,7 (zabudowa
mieszkaniowousługowa)
0,5
44,3
0,9
0,2
0,7
0,0
25,2
0,9

Udział procentowy
terenów
niezagospodarowanych
[%]
61%
1%
72%
62%
92%
21%
45%
26%
30%
87%
62%
50%
14%
0%
20%
42%
0%
100%
43%
0%
69%
0%

15.4. Procedura ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej
Ustawa z dn. 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących umożliwiła podmiotom działającym na rynku deweloperskim
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występowanie o ustalenie w specjalnym trybie warunków realizacji inwestycji bez uwzględnienia
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozostając jednak spójnym z
zapisami
studium
gminynie
dotyczy
to
jednak
terenów,
które
w przeszłości były terenami kolejowymi, wojskowymi, produkcyjnymi, usług pocztowych,
a obecnie te funkcje nie są na nich realizowane.
Na podstawie w dniu 13 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynął kompletny
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr 180 we wsi Janów. Zarówno
wniesienie uwag przez zainteresowanych jak i opiniowanie oraz uzgadnianie przez instytucje odbyło
się w ciągu 21 dni. Ostatnim etapem procedury było podjęcie uchwały przez Radę Gminy o
ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej
(w ciągu 60 dni od publikacji całości wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej) - Rada Gminy Stare
Babice podjęła uchwałę o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszącej w Janowie ( Uchwała Nr XVI/167/2020 z dn. 9 stycznia 2020 r.). W trakcie procedury
Referat Planowania Przestrzennego przetworzył 2319 uwag, które złożyli zarówno mieszkańcy
gminy, jak i osoby spoza gminy, 16 pism opiniujących oraz 3 pisma uzgadniające z instytucji
zewnętrznych. Następnie przystąpiono do gruntownego zbadania zebranych w procedurze
materiałów i opracowanie ostatecznego stanowiska. Inwestor nie skorzystał w prawa do złożenia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wobec zajętego przez Radę Gminy Stanowiska.
14.5.Projekt „Wspólna Przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”
W lutym 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach przyznanego grantu w projekcie „Wspólna
Przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzennego w gminach” realizowanego przez Fundację
Sendzimira. Współpraca pomiędzy gminą, a fundacją dotyczy realizacji pogłębionych konsultacji
społecznych w ramach procedury planistycznej zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Stare Babice. Fundacja wspiera gminę
w realizacji procedury zarówno merytorycznie jak i finansowo. Konsultacje społeczne będą składały
się z kilku etapów. Pierwszy z nich zrealizowano w okresie od sierpnia do września 2020 roku.
Polegał na opracowaniu i udostępnieniu geoankiety dla mieszkańców, w której mogli wypowiedzieć
się na temat Rynku w Starych Babicach, komunikacji publicznej, dróg rowerowych w gminie oraz
retencji i farm fotowoltaicznych. Wyniki zgromadzonych geoankiet oraz płynące z nich wnioski
zostały przedstawione w raporcie udostępnionym na stronie Urzędu Gminy (https://starebabice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-konsultacje-spoleczne/). Kolejne etapy konsultacji
planowane na wiosnę 2021 roku będą obejmowały spotkania konsultacyjne oraz warsztaty
projektowe z mieszkańcami, podczas których wypracowywane będą koncepcje rozwiązań
planistycznych dla poszczególnych terenów objętych zmianą studium.
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XVI. INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT PUBLICZNY

Działania podejmowane i prowadzone w 2019 r. w obszarze systemu drogowego wpisywały
się w cele, kierunki działania i Program Rozwoju i Modernizacji systemu dróg oraz systemu
komunikacyjnego gminy określone w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025.
Docelowa misja (stan docelowy realny) rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2025:

GMINA

WYPOSAŻONA W 100% W DROGI UTWARDZONE W CO NAJMNIEJ DOBRYM

STANIE TECHNICZNYM. GMINA POKRYTA SIECIĄ KOMUNIKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH
DRÓG
ROWEROWYCH
ODPOWIADAJĄCĄ
POTRZEBOM
MIESZKAŃCÓW
(I WYKORZYSTUJĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBIEGU NP. WZDŁUŻ ROWÓW MELIORACYJNYCH).
GMINA W PEŁNI WYPOSAŻONA W URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, CHODNIKI.

GMINA AKTYWNIE I W SPOSÓB PARTNERSKI WSPÓŁPRACUJĄCA ZE SWOIMI SĄSIADAMI
PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PONADLOKALNYCH ORAZ PRZY PROGRAMOWANIU
WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH - GMINĄ IZABELIN, GMINĄ OŻARÓW
MAZOWIECKI, GMINĄ LESZNO, M.ST. WARSZAWĄ, KPN, POWIATEM WARSZAWSKIM
ZACHODNIM.
Jako jedno z wielu najważniejszych mierzalnych wyzwań stojących przed gminą
w perspektywie do 2025 roku w Strategii wskazano: do 2025 roku gmina będzie w dużym
stopniu wyposażona w odpowiednią infrastrukturę służącą odwodnieniu w zakresie terenów
publicznych będących w jej władaniu (sukcesywne wykonywanie odwodnień w terenach
zagrożonych podtopieniami, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, realizowanie
inwestycji przy okazji modernizacji dróg lokalnych).
W
szczególności
realizowane
były
m.in.
następujące
zadania
wskazane
w Programie Rozwoju i Modernizacji systemu dróg oraz systemu komunikacyjnego gminy:
budowa i modernizacja lokalnych dróg, remonty i modernizacje dróg gminnych; budowa
nowych dróg gminnych; budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu na najważniejszych
drogach gminnych; budowa bezkolizyjnych przejazdów w ciągu DW 580; modernizacja i
wykonanie chodników oraz ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ulic gminy – w
szczególności połączenia do szkół, obiektów publicznych; budowa systemu komunikacyjnych
dróg rowerowych w ramach ZIT WOF, planowany projekt pn. „Stworzenie sieci tras
rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 15,920 km , do 2023 r.”
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16.1. DROGI
Gmina posiada sieć drogową zapewniającą połączenia zarówno wewnątrz Gminy jak
i z najbliższymi zurbanizowanymi ośrodkami gminnymi, jakimi są: Warszawa i Ożarów
Mazowiecki, Leszno, Izabelin. Bliskość trasy S-7 ułatwia połączenia komunikacyjne również
w skali kraju.

Ulica Okulickiego

16.1.1. KONSERWCJE, NAPRAWY I UTRZYMANIE DRÓG
Na konserwacje, naprawy i utrzymanie dróg gminnych wykonano wydatki bieżące na poziomie
2 507 437,31 zł.

Kwotę 2 434 509,41 zł przeznaczono na zakup kruszywa drogowego, usługi remontowe
i konserwacyjne dróg, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, zwalczanie śliskości,
utrzymanie zieleni oraz ubezpieczenie dróg gminnych.
W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 72 927,90 zł na zakup koszy, ławek,
luster drogowych, stojaka rowerowego, schowka ogrodowego oraz budowę spowalniaczy
i wyminę płytek betonowych.
W 2020 roku zostały wykonane utwardzenia ok. 1,2 km dróg gminnych destruktem
bitumicznym/masą asfaltową, polepszając znacznie komfort ich użytkowania. Prace takowe
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wykonano w Klaudynie na ul. Krzyżanowskiego, w Borzęcinie Dużym na ul. Krańcowej, oraz
w Starych Babicach na ul. Okrężnej.
Na bieżąco wykonywane były naprawy cząstkowe w drogach gminnych (łącznie mamy ich
około 130 km), polegająca na likwidacji ubytków, wypełnianiu dziur i pęknięć a także
równaniu i profilowaniu dróg gruntowych.
Prowadzono prace, mające na celu zapewnienie przejezdności do nowo powstałych działek
budowlanych na obszarach, na których zakończona została procedura scaleniowa: wycinanie
drzew i zakrzaczeń, a także równanie oraz utwardzanie terenów przeznaczonych pod
przyszłotyche drogi.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 zamontowano i oznakowano 8 progów zwalniających (Kwirynów, ul. Kalinowa, Łosiowe
Błota, Jaśminowa),
 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.

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.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły ponad 3 mln złotych, w tym:
 kwotę 2 632 737,59 zł przeznaczono na zakup kruszywa drogowego, usługi remontowe i
konserwacyjne dróg, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, konserwację kanalizacji
deszczowej, ubezpieczenie dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie;
 kwotę 470 000,00 przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
Stare Babice.
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16.1.2. ZADANIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE DRÓG
Na zadania inwestycyjne w zakresie dróg wykonano wydatki na poziomie ponad 11,5 mln zł
(11 677 569,56 zł).
Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 1 192 049,20 zł. Kwotę tę wydatkowano na
realizację następujących przedsięwzięć:
 Skrzyżowania (ronda) na ul. Warszawskiej
W 2020 r. Gmina Stare Babice realizowała wspólnie z Województwem Mazowieckim
reprezentowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 3 inwestycje:
1. „Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie
m. Zielonki-Parcela (rondo)”,
2. „Rozbudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego na terenie
m. Babice Nowe”,
3. „Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie
m. Latchorzew”
W ramach inwestycji „Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej
z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcela (rondo)” realizowana była przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) na odcinku od km 11+052 do km 11+222 oraz
przebudowa drogi powiatowej nr 4122W (ul. Południowa) wynikająca z przebudowy drogi
wojewódzkiej.
Roboty obejmowały przebudowę skrzyżowania na rondo, budowę kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego, zjazdów do posesji, trzech przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej
(przejścia z wysepkami).
Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 1 506 716,80 zł brutto,
w tym udział Województwa Mazowieckiego 1 065 878,18 zł (70,74%), Gminy Stare Babice
440 848,11 zł (29,26%), w tym dotacja celowa udzielona przez Powiat Warszawski Zachodni
w wysokości 177 651,11 zł.
Województwo Mazowieckie ponosi 75% wydatków związanych z wykonaniem inwestycji
i zapewnieniem nadzoru inwestorskiego z wyłączeniem wydatków związanych z przebudową
sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego (słupy i linie napowietrzne nN, latarnie
oświetlenia ulicznego), której budowa jest zadaniem własnym Gminy.
Gmina Stare Babice ponosi 25% wydatków związanych z wykonaniem inwestycji
i zapewnieniem nadzoru inwestorskiego z wyłączeniem wydatków związanych z przebudową
sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego (słupy i linie napowietrzne nN, latarnie
oświetlenia ulicznego), której budowa jest zadaniem własnym gminy i gmina ponosi 100%
kosztów.
Z powodu przedłużającej się procedury podpisania z PGE Obrót S.A. umowy usunięcia kolizji
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oraz sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem COVID-19 oraz wystąpieniem COVID-19
u pracowników Wykonawcy zaangażowanych w prace związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, koniecznością wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, co doprowadziło do
znaczącego spowolnienia pracy i ogólnego ograniczenia funkcjonowania Wykonawcy
i spowodowało niemożność wywiązania się z terminów umownych z przyczyn od niego
niezależnych, termin umowny zakończenia inwestycji został w drodze aneksu przedłużony do
10 czerwca 2020 r.
W ramach inwestycji „Rozbudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej
z ul. Piłsudskiego na terenie m. Babice Nowe” realizowana była rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej) na odcinku od km 9+671 do km 9+872, przebudowa
drogi powiatowej nr 4126W (ul. Piłsudskiego) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul.
Kresowej i budowa drogi gminnej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako 15-1KDL na odcinku od km 0+107,70 do km 0+125,64 (początek wyspy
dzielącej – ul. Warszawska).
Roboty obejmowały przebudowę skrzyżowania i dobudowę czwartego wlotu, przebudowę
(wyokrąglenie łukami kołowymi) promieni skrętu na włączeniu ul. Piłsudskiego do ul.
Warszawskiej, budowę sygnalizacji świetlnej, dwóch przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej
(przejścia z wysepkami), przejazdu dla rowerów przez ul. Piłsudskiego i chodnika po
południowej stronie ul. Warszawskiej w obrębie skrzyżowania.
Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 1 260 697,62 zł, w tym
udział Województwa Mazowieckiego 821 211,74 zł (65,14%), Gminy Stare Babice 439 485,89
zł (34,86%), w tym dotacja celowa udzielona przez Powiat Warszawski Zachodni w wysokości
134 313,42 zł
Województwo Mazowieckie ponosi 100% wydatków w zakresie robót drogowych
związanych z przebudową ul. Warszawskiej oraz 75% wydatków w zakresie budowy kanału
deszczowego, sygnalizacji świetlnej oraz zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
Gmina Stare Babice ponosi 100% wydatków w zakresie robót drogowych związanych
z przebudową ul. Piłsudskiego oraz budową drogi 15-1KDL oraz 25% wydatków w zakresie
budowy kanału deszczowego, sygnalizacji świetlnej oraz zapewnieniem nadzoru
inwestorskiego.
Z powodu sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem COVID-19 oraz wystąpieniem
COVID-19 u pracowników Wykonawcy zaangażowanych w prace związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, koniecznością wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, co
doprowadziło do znaczącego spowolnienia pracy i ogólnego ograniczenia funkcjonowania
Wykonawcy i spowodowało niemożność wywiązania się z terminów umownych z przyczyn
od niego niezależnych, termin umowny zakończenia inwestycji został w drodze aneksu
przedłużony do 10 czerwca 2020 r.
W ramach inwestycji „Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej
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z ul. Reymonta na terenie m. Latchorzew” realizowana była przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) na odcinku od km 8+639 do km 8+760 oraz
przebudowa drogi gminnej nr 410789W (ul. Reymonta) w miejscowości Latchorzew.
Roboty obejmowały budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie poszerzenia jezdni
ul. Warszawskiej w obrębie skrzyżowania – wydzielenie pasu do skrętu w lewo i przejść dla
pieszych, wykonanie poszerzenia jezdni ul. Reymonta w obrębie skrzyżowania – wydzielenie
dodatkowego pasa do skrętu w lewo i budowę chodnika wzdłuż ul. Reymonta.
Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 871 736,06 zł, w tym
udział Województwa Mazowieckiego 558 367,81 zł (64,80%), i Gminy Stare Babice 303
368,25 zł (35,20%).
Województwo Mazowieckie ponosi 100% wydatków w zakresie robót drogowych
związanych z przebudową ul. Warszawskiej oraz 75% wydatków w zakresie budowy
sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, budowy sieci elektroenergetycznej nN i SN,
przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych oraz zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
Gmina Stare Babice ponosi 100 % wydatków w zakresie robót drogowych związanych z
przebudową ul. Reymonta oraz 25% wydatków w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej,
oświetlenia ulicznego, budowy sieci elektroenergetycznej nN i SN, przebudowy urządzeń
telekomunikacyjnych oraz zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
Z powodu wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci, tj. gazociągu, światłowodu i drenażu
oraz sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem COVID-19 oraz wystąpieniem COVID-19 u
pracowników Wykonawcy zaangażowanych w prace związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, koniecznością wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, co doprowadziło do
znaczącego spowolnienia pracy i ogólnego ograniczenia funkcjonowania Wykonawcy i
spowodowało niemożność wywiązania się z terminów umownych z przyczyn od niego
niezależnych, termin umowny zakończenia inwestycji został w drodze aneksu przedłużony do
10 czerwca 2020 r.
Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano z budżetu gminy kwotę 751 717,00 zł, w tym
na zadania pod nazwą:
 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania
ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo
Wykonany został projekt budowlany budowy ul. Estrady od ul. Ekologicznej do granicy
Warszawy wraz z oświetleniem i ciągiem pieszo-rowerowym. Gmina uzyskała zaświadczenie
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Koszt wykonania dokumentacji 132 717,00 zł.
Dokumentację wykonano jako pomoc rzeczową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 Współfinansowanie budowy drogi powiatowej - ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym
Powiat Warszawski Zachodni realizuje przebudowę drogi powiatowej ul. Spacerowej
w Borzęcinie Dużym na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski. Inwestycja
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zaplanowana została na lata 2020-2021. Szacowany koszt inwestycji to ok. 3 000 000 zł.
W 2020 r. Gmina przekazała Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu 619 000 zł jako
dotację celową na realizację tego zadania.
Zadanie w budżecie gminy jest realizowane jako pomoc finansowa dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
Na drogi publiczne gminne wykonano wydatki na poziomie 12 343 848 ,74 zł, w tym na
następujące zadania:
 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - w ramach zadania
realizowane były roboty polegające na budowie drogi gminnej ul. Pohulanka wraz
z chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami na posesję, odwodnieniem
i oświetleniem ulicznym. Inwestycja zaplanowana została na lata 2020-2021. Budowa
drogi jest dofinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych a ścieżka rowerowa
ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania „Promowanie zrównoważonej mobilności
miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki,
Leszno i Stare Babice”
 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MZZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL
- w ramach zadania w latach 2019-2020 wykonano drogę gminną o długości ok. 0,356 km
wraz z chodnikiem, zjazdami, i odwodnieniem. Zadanie dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 675 670,00
zł. Droga powstała równolegle do ul. Warszawskiej na gruntach leżących pomiędzy drogą
serwisową dla trasy S8 i planowaną drogą gminną oznaczoną symbolem 1KDL. Poprzez
skrzyżowanie połączy się ona także z drogą wewnętrzną, przy której zlokalizowane są
hale magazynowe i na którą wjazd odbywa się z ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr
580). Budowany odcinek drogi będzie posiadać jezdnię o szerokości 6 m wraz z
prawostronnym chodnikiem, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz odwodnieniem
skierowanym do rowu chłonno-odparowującego biegnącego lewostronnie wzdłuż całego
odcinka budowanej drogi. Z lewej strony drogi, pomiędzy jezdnią a rowem,
zaprojektowano utwardzone kruszywem pobocze. Prace towarzyszące przedsięwzięciu
będą polegały na plantowaniu terenu i założeniu trawników przy drodze oraz wykonaniu
oznakowania pionowego i poziomego wybudowanej drogi.
 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych – w ramach realizacji zadania
realizowane były roboty polegające na budowie drogi gminnej ul. Orzechowej z kostki
betonowej o długości ok. 570 m wraz z chodnikiem jednostronnym, zjazdami na posesję,
odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Inwestycja zaplanowana została na lata 20202021. Koszt wykonania robót budowlanych 1 277 970 zł.
 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie - w ramach realizacji zadania w latach
2019-2020 wykonano drogę gminną wraz z chodnikiem dwustronnym, zjazdami,
odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Koszt realizacji 6 713 832,30 zł. Zadanie
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dofinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu
ul. Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt - zadanie obejmowało
wykonanie projektu i przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy
Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt. Zadanie zostało
zrealizowane zgodnie z decyzją Ministra Klimatu. Koszt wykonania robót budowlanych 90
006,23 zł

W celu przygotowania dokumentacji technicznej do budowy kolejnych dróg, realizowano
następujące zadania:
 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie – wykonany został projekt budowlany
budowy ul. Andersa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Gmina uzyskała decyzję
zezwalającą na realizację inwestycji. Koszt dokumentacji - 86 407,50 zł.
 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - wykonany został projekt rozbudowy
ul. Ekologicznej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Ekologicznej i Estrady,
chodników, ciągu pieszo-rowerowego, oświetleniem i kanalizacją deszczową. Gmina
uzyskała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Koszt wykonania dokumentacji
- 86 407,50 zł.
 Projekt i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego - wykonany został projekt obejmujący
budowę chodnika o dł. ok. 250 mb. od działki 667/8 w Starych Babicach do Ronda
Solidarności. Projekt został wykonane jako pomoc rzeczowa dla Województwa
Mazowieckiego i został przekazany do realizacji do MZDW. Koszt wykonania
dokumentacji 20 000,00 zł.
 Projekt modernizacji Białej Góry - w ramach realizacji zadania została podpisana umowa
na wykonanie w dokumentacji projektowej przebudowy ul. Białej Góry w Zielonkach Wsi
na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sienkiewicza i uzyskanie prawomocnej decyzji
ZRiD. Koszty poniesione w 2020 r. - 80 810,00 zł
 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej
do ul. Piaskowej - w ramach realizacji zadania została podpisana umowa na wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy ul. Osiedlowej na odcinku od
ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej i uzyskanie prawomocnej decyzji ZRiD. Koszty
poniesione w 2020 r. 25 000,00 zł
W celu przygotowania dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia dróg gminnych,
realizowano następujące zadania:
 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości
Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - wykonano dokumentację projektową oświetlenia
ulicznego przy ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Dużym od ul. Spacerowej. Uzyskano
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na
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budowę. Koszt wykonania dokumentacji projektowej 16 605,00 zł. Realizacja w ramach
zadań z Funduszu Sołeckiego - Borzęcin Duży.
 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości
Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - wykonano dokumentację projektową oświetlenia
ulicznego ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Mały od ul. Źródlanej. Uzyskano
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na
budowę. Koszt wykonania dokumentacji projektowej 16 974,00 zł. Realizacja w ramach
zadań z Funduszu Sołeckiego - Borzęcin Mały.
 Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD-Lipków wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego ul. Skrzetuskiego w Lipkowie.
Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji projektowej 11 000,00 zł.
 Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP-Lipków wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego ul. Szetkiewicza w Lipkowie.
Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji projektowej 11 017,00 zł.
 Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego – Janów - wykonano dokumentację
projektową oświetlenia ulicznego ul. Rudnickiego w Janowie. Uzyskano zaświadczenia
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Koszt
wykonania dokumentacji projektowej 24 158,13 zł.
 Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - wykonano dokumentację
projektową oświetlenia ulicznego ul. Willowej w Lubiczowie. Uzyskano zaświadczenia o
braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Koszt
wykonania dokumentacji projektowej 18 450,00 zł. Realizacja w ramach zadań
z Funduszu Sołeckiego - Lubiczów.
 Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na
działce 49 Obręb Stanisławów – Stanisławów - wykonano dokumentację projektową
oświetlenia ulicznego z czujnikami ruchu na działce 49 w Stanisławowie. Uzyskano
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na
budowę. Koszt wykonania dokumentacji projektowej 7 011,00 zł
 Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku od ul. Karabeli do
ul. Pustoła - wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w
Zielonkach-Wsi na odcinku od ul. Karabeli - ul. Pustoła. Uzyskano zaświadczenia o braku
sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Koszt
wykonania dokumentacji projektowej 14 883,00 zł. Realizacja w ramach zadań
z Funduszu Sołeckiego - Zielonki Wieś.
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W roku 2020 realizowano także inwestycje w zakresie rozbudowy sieci dróg rowerowych
na terenie Gminy Stare Babice, w tym następujące zadania:
 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg
rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – zadanie
wieloletnie polegające na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej od granicy gminy
Stare Babice z Bemowem przez Kwirynów, Janów, Stare Babice do Klaudyna. Rozpoczęta
została budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pohulanka od ul.
Sienkiewicza do ul. Zielonej. W przygotowaniu jest postępowanie na wyłonienie
wykonawcy dwóch kolejnych odcinków ścieżek: odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul.
Szymanowskiego od ul. Lutosławskiego do ul. Posesji nr 15a oraz drogi rowerowej przez
las od ul. Decowskiego do ul. Sikorskiego. Dalsza realizacja w 2021 r. Wydatkowano
kwotę 166 222,00 zł.
 Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki
i Stare Babice – zostało sporządzone studium wykonalności. Wydatkowano kwotę
1 476,00 zł.
 W celu poprawy komfortu życia mieszkańców i zapewnieniu alternatywy dojazdu dla
istniejącej drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej), co umożliwi dogodne
połączenie komunikacyjne pomiędzy zachodnią częścią województwa mazowieckiego,
a miastem stołecznym Warszawa, sporządzona została koncepcja budowy drogi gminnej
– ulicy Lwowskiej, o długości ok 3,9 km, położonej w miejscowościach: Babice Nowe,
Latchorzew, Lubiczów, Blizne Łaszczyńskiego na odcinku od drogi gminnej 15-1KDL
w Babicach Nowych przebiegającej do ul. Gościnnej w miejscowości Blizne
Łaszczyńskiego na terenie gminy Stare Babice ma stanowić odciążenie istniejącej drogi
wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej).

Koncepcja budowy ul. Lwowskiej

Projektowana ulica Lwowska jest drogą kategorii gminnej klasy G – droga główna,
o przekroju dwujezdniowym (2×2), która ma za zadanie połączenie miejscowości położonych
w zachodniej części gminy Stare Babice z miastem stołecznym Warszawa przez
wybudowanie wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową nr 8.Przebieg ulicy Lwowskiej
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został poprowadzony po południowej stronie ul. Warszawskiej, częściowo po śladzie
istniejącej drogi gruntowej. W skrzyżowaniu ul. Lwowskiej z ul. Ogrodniczą (droga
powiatowa) zaprojektowano rondo.
Ruch lokalny włączony został do ul. Lwowskiej poprzez pięć skrzyżowań zwykłych z drogami
gminnymi: 15-1 KDL, ul. Szeligowską, 3aKDD, 1KDD oraz ul. Gościnną. Po obydwu stronach
ul. Lwowskiej zaprojektowano drogi serwisowe z jezdnią o szerokości 3,5 –5,0 m w celu
obsługi przyległego terenu. Wzdłuż ulicy Lwowskiej zostały zaprojektowane chodniki oraz
ścieżka rowerowa, przechodząca w rejon drogi serwisowej nr 8 w ciąg pieszo – rowerowy.
Przewidziana została rezerwa terenu pod torowisko tramwajowe, jako rozwiązanie
docelowe. Zastosowane rozwiązania stwarzają warunki zachęcające do korzystania z
najmniej uciążliwych dla przestrzeni, środowiska i mieszkańców środków transportu.
Istniejący w bliskiej odległości od ul. Ogrodniczej parking „Parkuj i Jedź” ułatwia przesiadki z
samochodu i roweru do komunikacji zbiorowej. Dodatkowym ułatwieniem jest system
roweru publicznego zintegrowanego z transportem publicznym.
16.2. TRANSPORT PUBLICZNY
Na mocy porozumienia międzygminnego, zadania gminy z zakresu lokalnego transportu
zbiorowego Gmina Stare Babice powierzyła Miastu Stołecznemu Warszawa. Zadanie to jest
realizowane i nadzorowane przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy.
Zróżnicowanie urbanistyczne terenów oraz duża powierzchnia wymagały stworzenia
transportu publicznego zapewniającego przemieszczanie się zarówno wewnątrz Gminy, jak
i połączenie z gminami ościennymi. Warszawa jest dla mieszkańców gminy ważnym
i chłonnym rynkiem pracy, pełni funkcję ośrodka administracji wojewódzkiej i centralnej oraz
skupia usługi w zakresie ochrony zdrowia, kultury, oświaty oraz handlu. Natomiast w Ożarowie
Mazowieckim zlokalizowana jest administracja na szczeblu powiatowym.

Na terenie Gminy funkcjonuje komunikacja publiczna obsługiwana przez Warszawski Zarząd
Transportu Miejskiego – 4 regularne linie autobusowe 712, 714, 719 i 729 oraz
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim – 2 lokalne linie
wewnętrzne L-6 i L-7, które zapewniały komunikację pomiędzy ościennymi gminami.

374

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok

Od dnia 1 .06. 2020 r. ruszyła nowa lokalna linia uzupełniająca 876 Stare Babice - Piastów,
zwana dalej „linią C”. Połączyła ona bezpośrednio gminę Stare Babice, gminę Ożarów
Mazowiecki oraz miasto Piastów. Autobus kursuje na trasie Stare Babice- Piastów od
poniedziałku do niedzieli po 10 kursów dziennie.
Organizatorem linii jest Ożarów Mazowiecki, linia ta współfinansowana jest wspólnie z
miastem Piastów oraz gminą Stare Babice.
W autobusach na linii Stare Babice – przez Zielonki, Wieruchów, Bronisze – Piastów,
honorowane są bilety ZTM krótko i długoterminowe tzn., 1,3,7,30 i 90 dniowe .
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16.2.1. BILET METROPOLITALNY
Od 1 września 2018 roku Gmina Stare Babice wprowadziła ofertę biletu metropolitalnego
(tzw. Warszawskiej Karty Miejskiej), na podstawie którego dokonuje dopłat do
długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu
zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie
dowozowe typu „L”, a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei
Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Oferta biletu metropolitalnego została
wprowadzona na podstawie Uchwały Nr XLIII/458/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia
27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami
lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Stare Babice – Warszawa, Warszawa
– Gmina Stare Babice oraz na terenie Gminy Stare Babice dla osób zamieszkałych na terenie
Gminy Stare Babice, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Stare Babice oraz dla dzieci tych osób oraz
warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli
podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazując
w zeznaniu podatkowym Gminę Stare Babice jako miejsce zamieszkania. Nowa karta miejska
zastępuje dotychczas używaną i umożliwia doładowanie na niej biletu ze zniżką. Mieszkańcy
mogą korzystać z tańszych, długookresowych imiennych biletów ZTM. Dopłaty obejmują
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bilety normalne oraz ulgowe (30-dniowe i 90-dniowe ważne w Strefie 1 i 2 lub tylko w Strefie
2).
Punkt personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej zlokalizowany jest w Kancelarii Urzędu
Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Zainteresowani mieszkańcy mogą tu wyrobić nową
spersonalizowaną kartę miejską.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. z oferty biletu metropolitalnego korzystało blisko 19 000
mieszkańców.

Na lokalny transport zbiorowy w 2020 r. wydatkowano 4 091 036,13 zł, w tym:
 dotację w wysokości 3 025 287,42 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego
w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy zgodnie
z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa;
 kwotę 261 782,00 zł wydatkowano na dopłatę do Biletu Metropolitalnego dla
mieszkańców gminy,
 Na obsługę komunikacyjną linii uzupełniających L-6 i L 7” wydatkowano kwotę
803 966,71 zł.

XVII. GOSPODAROWANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Zasobem nieruchomości Gminy Stare Babice zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) gospodaruje Wójt
Gminy Stare Babice.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Stare Babice odbywa się zgodnie z
obowiązującymi przepisami :
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.
1990),
- Uchwałą nr XLI/440/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu,
- Zarządzeniem Nr 142/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie
zasad udostępniania gruntów stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy
Stare Babice w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji
podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
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17.1. Stan nieruchomości Gminy Stare Babice według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) do Gminnego Zasobu Nieruchomości należą
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego
gminy.
Gmina Stare Babice posiada niewielki zasób nieruchomości będących w zasobie
gminy, przeznaczonych pod budownictwo. W znacznej części jest to zasób przeznaczony na
realizację celu publicznego.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w zasobie Gminy Stare Babice, który podlegał
gospodarowaniu, znajdowało się 3084 działki gruntu o łącznej powierzchni 254,0633 ha
(stanowiących własność lub współwłasność Gminy Stare Babice) oraz oddanych
w użytkowanie wieczyste 22 działek gruntu.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy zajmują łącznie – 236,0710 ha, w tym
176,9314 ha dróg (bez oddanych w dzierżawę, użytkowanie).
2. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Gminy – 14,3919 ha.
3. Nieruchomości stanowiące zasób – 54,0053 ha.
4. Nieruchomości oddane w użytkowanie – nie oddano.
5. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd (dotyczy jednostek komunalnych
nieposiadających osobowości prawnej – przedszkola, szkoły) – 5,1343 ha.
6. Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem (brano pod uwagę powierzchnię całych
działek ewidencyjnych nawet w przypadku, gdy oddano w najem tylko część działki)
– 3,6004 ha.

Stan mienia gminy Stare Babice przedstawiają poniższe wykresy (w ujęciu procentowym
i powierzchniowym).
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17.2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste
Na dzień 30 grudnia 2020 r. Gmina Stare Babice udostępniała na rzecz osób fizycznych
i prawnych w trybie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 22 nieruchomości
(21 nieruchomości oddane na rzecz osób prawnych, a 1 na rzecz osoby fizycznej).

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wykaz działek oddanych w użytkowanie wieczyste
30.11.2020
Numer działki
Obręb
Pow. dz. (m2)
468
Stare Babice
6331
6331
843/26
Klaudyn
5715
843/25
Klaudyn
1124
843/21
Klaudyn
1676
843/19
Klaudyn
2098
843/20
Klaudyn
6814
843/49
Klaudyn
1421
843/45
Klaudyn
2103
843/46
Klaudyn
1807
843/31
Klaudyn
2615
843/48
Klaudyn
831
843/47
Klaudyn
450
843/43
Klaudyn
56
843/44
Klaudyn
1921
841/2
Klaudyn
36100
842/3
Klaudyn
52000
843/13
Klaudyn
9048 125779
203
Zielonki Parcele
1700
1700
62/18
Babice Nowe
689
62/16
Babice Nowe
2372
61/1
Babice Nowe
5314
97/20
Babice Nowe
1734
10109
RAZEM 143919 143919

W latach 2021-2023 realizowane będą wnioski o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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17.3. Nieruchomości oddane w trwały zarząd
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Stare Babice udostępniła w trybie oddania nieruchomości
w trwały zarząd 7 nieruchomości stanowiących jej własność:
a) trwały zarząd na czas nieoznaczony, na rzecz Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Starych Babicach (dz. nr ew. 602)
b) trwały zarząd na czas nieoznaczony, na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Borzęcinie Dużym (dz. nr ew. 398/4, 398/6, 400/3, 400/4, 400/5 i 400/6).
Decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu na ww. nieruchomościach zwolnione są z opłaty
z tytułu trwałego zarządu.
17.4. Nabycie nieruchomości
Na wykup nieruchomości poniesiono z budżetu gminy wydatki w kwocie 1 961 272,00 zł,
w tym:
 Wykup gruntów pod inwestycje gminne – wydatek w kwocie 161 272,00 zł . W związku
z wprowadzeniem stanu pandemii, ograniczoną działalnością notariusza oraz
obostrzeniami wprowadzonymi w urzędzie gminy, w tym ograniczeniem w przyjmowaniu
interesantów wobec czego nie były prowadzone negocjacje w sprawie nabywania
gruntów, a tym samych została ograniczona liczba aktów notarialnych.
 Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne – wydatek w kwocie
1 800 000,00 zł. Środki wydatkowano na nabycie zabudowanej działki nr ew. 604/1 w
Starych Babicach, z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

17.5.SCALENIA I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Gmina Stare Babice, jako jedna z nielicznych gmin w Polsce przeprowadzała procedurę
scalenia i podziału gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Przedmiotem scalenia i podziału mogą być objęte wszystkiego rodzaju grunty za wyjątkiem
gruntów rolnych i leśnych, czyli przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, usługową, rekreacyjną i inne na
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Celem scalenia i podziału nieruchomości na działki jest stworzenie korzystniejszych
warunków zagospodarowania i wykorzystania terenów.
Scalenia można dokonać, jeśli z wnioskiem wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści
posiadający ponad 50 % gruntów, które mają być scalane.
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Cały proces scalenia i podziału nieruchomości jest skomplikowany i bardzo czasochłonny,
lecz doprowadzenie do zakończenia procedury przynosi niewymierne efekty dla właścicieli
nieruchomości w postaci wykorzystania optymalnej struktury obszarowej, uzbrojenia terenu
w infrastrukturę techniczną jak również doprowadza do możliwości realizacji zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a tym samym ładu przestrzennego.
Gmina Stare Babice w latach 1994-2020 przeprowadziła scalenia i podziały nieruchomości
w 13 kompleksach, w następujących obrębach geodezyjnych:
 2 kompleksy w Kwirynowie,
 w Klaudynie,
 w Lipkowie,
 w Latchorzewie,
 w Blizne Łaszczyńskiego,
 2 kompleksy w Zielonki Wieś,
 w Janowie,
 w Blizne Jasińskiego,
 w Borzęcinie Małym,
 2 kompleksy w Borzęcinie Dużym.
Powierzchnia w danych kompleksach była różna i wynosiła od 4 ha do 55 ha. Struktura
własnościowa była również bardzo różnorodna, od własności nieruchomości do
współwłasności w bardzo małych ułamkowych udziałach w kilkunastu nieruchomościach
danego obszaru scaleniowego.
Mimo procedury postępowania ściśle określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
poszczególne procesy scalenia i podziału znacznie różniły się od siebie, wymagały
profesjonalnej umiejętności negocjacyjnych i przynosiły nowe wyzwania dla pracowników
prowadzących tego rodzaju postępowanie w administracji.
Ogólna powierzchnia obszarów, na których przeprowadzono postępowania scaleniowe
wynosiła około 300 hektarów z czego powstało ponad 2000 kształtnych działek
budowlanych natomiast powierzchnia pod grunt przejęty pod drogi wyniosła ponad 40 ha.

W 2020 roku zakończył się proces scalenia i podziału gruntów we wsi Borzęcin Duży –
kompleks 2.
Procedura ta miała na celu stworzenie korzystniejszego zagospodarowania
nieruchomości, ułatwienia dostępu do dróg publicznych oraz podniesienia poziomu
uzbrojenia terenów w urządzenia infrastruktury technicznej.
382

Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok
Ogólna powierzchnia w/w obszaru scaleniowego wyniosła 21,7121 ha, z czego
powstało 117 nowych działek budowlanych, 28 działek przeznaczonych pod rowy
melioracyjne oraz przejęto 2,3697 ha gruntów pod drogi gminne.

przed
scaleniem

po scaleniu

Powierzchnia
gruntów
wchodzących
do scalenia w
ha

45

145

21,7121

Ilość działek
Teren scalenia

Borzęcin
Duży
– kompleks 2

Powierzchnia
do wydania w
formie działek
budowlanych w
ha

Powierzchnia
gruntów
przejęta pod
drogi w ha

16,1601

2,3697

Stan obszaru „Borzęcin Duży – Kompleks 2” przed procedurą scalenia oraz po zakończonej
procedurze scalenia przedstawiono na załączonych mapach.
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Załącznik nr 1
Harmonogram wydarzeń kulturalnych i artystycznych, które zostały zrealizowane w Domu Kultury Stare Babice w roku 2020
L.
p.

m-c data

styczeń

1

12.01.2020 koncerty

Finał WOŚP

18.01.2020 koncerty

Kolędowanie z Domem Kultury

19.01.2020 koncerty
25.01.2020 koncerty

12.02.2020 seans
filmowy

luty

2

14.02.2020 pokazy
teatralne
15.02.2020 seans
filmowy
19.02.2020 seans
filmowy
22.02.2020 seans
filmowy

marzec

3

wydarzenia bezpłatne

wydarze
nia inne

Kolędowanie Gospel Joy
Uroczysta Gala inaugurująca
działalność Centrum Nauki
Radiostacja Transatlantycka przy
Domu Kultury Stare Babice.
Kino Młodego Widza: Akademia
Pana Kleksa cz.I Przygody księcia
Mateusza
Spektakl "O co biega
Kobietom"
Kino Młodego Widza: Akademia
Pana Kleksa cz.II Tajemnica
Golarza Filipa
Kino Młodego Widza: Podróze
Pana Kleksa cz.I Wysłańcy Bajdocji
Kino Młodego Widza: Podróze
Pana Kleksa cz.II Wyspa
Wynalazców

07.03.2020 pokazy
teatralne
Marzec_20 inne
20

wydarzenia płatne

Kabaret "Koń Polski"
RysoBajki - on-line (2 odcinki)

online
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miejsce wydarzenia

Organizator

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice/Gmina
Stare Babice

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

frekwen w tym
w tym
cja
frekwen frekwencj
cja
a
w
w
budynk budynku
u Domu
Domu
Kultury Kultury na
wydarzeni
ach online
800
800
300

300

252

252

300

300

Dom Kultury Stare
Babice

39

39

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

281

281

35

35

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice

41

41

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice

45

45

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice

314

314

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice

160

160

kwiec
ień

4

6

czerwiec

maj

5

lipiec

7

9

wrzesi
eń

sierpień

8

Kwiecień_2 inne
020
Maj_2020 - inne
czerwiec
26.05.2020 warsztaty

RysoBajki - on-line (8 odcinków)

online

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

180

180

160

160

online

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Artystyczna DK Stare Babice

RysoBajki - on-line (7+5
odcinków)
Gotowanie on-line na Dzień
Mamy - liczba widzów transmisji
na żywo

online

40

40

31.05.2020 pokazy
teatralne

Pokaz Papug on-line

online

Sala Artystyczna DK Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice

70

70

31.05.2020 warsztaty

Zumba on-line

online

Sala Artystyczna DK Stare Babice

40

40

31.05.2020 warsztaty

Gotowanie on-line na Dzień
Dziecka - liczba widzów transmisji
na żywo

online

Sala Artystyczna DK Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

40

40

01.06.2020 inne

Kleks i e-lekcje

online

470

Konkurs: Rysujemy Myszkę Hanię

online

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

470

03-0706.2020

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

50

50

01.07.2020 inne

5 odcinków SzkicoBabice

online

4000

wystawa

Rysobajki- wirtualne zwiedzanie
wystawy

online

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

4000

07.07.2020

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

1200

1200

3.07.2020- prelekcje,
20.12.2020 spotkania,
wykłady
14.07.2020 prelekcje,
spotkania,
wykłady
8.08.2020`` seans
filmowy
09.08.2020 prelekcje,
spotkania,
wykłady
29.08.2020 seans
filmowy

W oku radia - wywiady online, 5
odcinków

online

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice

330

330

Chodź ze mną na spacer w realu
(zwiedzanie)

Las Bemowski

Dom Kultury Stare
Babice

12

Kino Samochodowe

Polana Dwóch Stawów

25

Chodź ze mną na spacer w realu
(zwiedzanie)

Las Bemowski

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

Kino na leżakach

Blizne Jasińskiego

Dom Kultury Stare
Babice

50

04.09.2020 inne

Skary mówią czyli kultura w
epidemii

Zakątki gminy Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice

1450

konkurs

online
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12

11

listopad

październik

10

grudzień

12

05.09.2020 inne

Dzień otwarty

12.09.2020 seans
filmowy
13.09.2020 prelekcje,
spotkania,
wykłady

Kino Samochodowe

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Polana Dwóch Stawów

Chodź ze mną na spacer w realu
(zwiedzanie)

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

320

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

295

295

334

334

Las Bemowski

Dom Kultury Stare
Babice

12

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice + streaming na FB

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

63

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Las Bemowski

19.09.2020 koncerty

Koncert Audiofeels

26.09.2020 koncerty

Koncert Malinowa,
Stanisława Celińska

11.10.2020 prelekcje,
spotkania,
wykłady
17.10.2020 pokazy
teatralne
23.10.2020 koncerty

Chodź ze mną na spacer w realu
(zwiedzanie)

27.11.2020 warsztaty

Warsztaty kulinarne GotujMania
online

online

01konkursy
13.12.2020

Konkurs: Babicki Konkurs
Pierniczkowy 2020

online

05.12.2020 warsztaty

online

05.12.2020 pokazy
teatralne

Warsztaty kulinarne GotujMania
online
Mikołajkowy spektakl cyrkowokabaretowy Sztukmistrze

08.12.2020 koncerty

Koncert Wilcze Jagody

12.12.2020 koncerty
15.12.2020 koncerty

Spektakl "Droga"
Wieczór z muzyką
włoską

online

320

20
12

63

150

150

Dom Kultury Stare
Babice

771

771

Dom Kultury Stare
Babice

819

819

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice

353

353

140

140

online

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

291

291

Koncert świąteczny

online

2642

2642

Koncert ArtPop

online

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice, Blue Note
Agencja
Artystyczna
Dom Kultury Stare
Babice
Dom Kultury Stare
Babice, House of
Music Agencja
Artystyczna

1941

1941

online
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18.12.2020 warsztaty

Warsztaty świąteczne dla
seniorów

online

Dom Kultury Stare Babice

22.12.2020 koncerty

Koncert WP Jazz Quintet

online

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

29.12.2020 koncerty

Koncert Moniuszko, Chopin i Jazz
w sieci

online

Sala Widowiskowa Domu Kultury
Stare Babice

Dom Kultury Stare
Babice, Świdwiński
Ośrodek Kultury
Zamek, MGOKSiR w
Gniewkowie, MDK
w Brzezinach
Dom Kultury Stare
Babice, Blue Note
Agencja
Artystyczna
Dom Kultury Stare
Babice, House of
Music Agencja
Artystyczna

Raze
m

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
Razem:

35

35

710

710

2821

2821

22 425

kategoria
seanse filmowe
wystawy
festiwale i przeglądy artystyczne
koncerty
prelekcje, spotkania, wykłady
imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne
konkursy
pokazy teatralne
konferencje
interdyscyplinarne
warsztaty
inne, jakie?
RysoBajki (18), SzkicoBabice (5), Dzień Otwarty, Skary
Mówią, Kleks e-lekcje
…....................................................

Ogółem ilość wydarzeń

zorganizowane
przez jednostkę

plenerowe

z płatnym
wstępem

7
1
0
12
5
0
2
5
0
0
6

3
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

7
0
0
12
5
0
2
5
0
0
6

0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

Uczestnicy imprez
255
1200
0
10836
378
0
869
868
0
0
1279

26

5

26

0

6740

64

12

63

4

22425
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3 419

17 413

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI UCHWAŁ
RADY GMINY STARE BABICE
PODJĘTYCH W 2020 ROKU

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Stare Babice podjętych w 2020 roku

Sprawozdanie obejmuje informacje o sposobie realizacji 132 uchwał Rady Gminy Stare
Babice podjętych w 2020 r., z czego 121 uchwał przekazano do wykonania Wójtowi Gminy
Stare Babice, a 11 uchwał przekazano do realizacji Przewodniczącemu Rady Gminy Stare
Babice.
Wszystkie uchwały, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) przesłano Wojewodzie Mazowieckiemu, 37 uchwał
przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
Treść uchwał została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice.
41 uchwał, podlegające publikacji, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej:
1) orzekło nieważność w części Uchwały Nr XIX/205/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w
sprawie udzielenia dodatkowej pomocy przedsiębiorcom, którym płynność finansowań
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych
z powodu COVID-19;
2) orzekło nieważność Uchwały Nr XXVI/282/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice.
Wojewoda Mazowiecki:
1) Stwierdził nieważność w zakresie § 4 Uchwały Nr XVIII/185/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej
Gminy stare Babice;
2) stwierdził nieważność Uchwały Nr XX/214/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dopłat
do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) stwierdził nieważność w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu
do terenów oznaczonych symbolami: MN1.17 i MN1.18 Uchwały Nr XXV/269/2020
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z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”.

1. Uchwała Nr XVI/167/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy ustalenia
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej:
1) uchwała weszła w życie w dniu 9 stycznia 2020 r.;
2) uchwała obowiązująca.
2. Uchwała Nr XVI/168/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 29 stycznia 2020 r., pod poz. 1328, weszła w życie w dniu 9 stycznia 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia
15 stycznia 2020 r.
3. Uchwała Nr XVI/169/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 9 stycznia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
4. Uchwała Nr XVII/170/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa oraz
wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków:
leśnego, rolnego i od nieruchomości:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 29 stycznia 2020r. pod poz.1329, została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała zarządza na terenie Gminy Stare Babice pobór należności od osób fizycznych w
formie inkasa, określa inkasentów należności oraz ustala wysokość wynagrodzenia za
inkaso;
3) uchwała w trakcie realizacji.
5. Uchwała Nr XVII/171/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 23 stycznia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
6. Uchwała Nr XVIII/172/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia na 2020 rok
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
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2) wyodrębniono w jednostkach oświatowych fundusz na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowane środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 zostały
zrealizowane w wysokości:
a) studia wyższe/podyplomowe – 62 000 zł,
b) kursy, szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia
zawodowego – 99 904 zł;
3) uchwała zrealizowana.
7. Uchwała Nr XVIII/173/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Stare Babice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód"
(SUMP).
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) podpisanie Porozumienia przez osoby reprezentujące gminy partnerskie nastąpiło
5 stycznia 2021 r.;
3) na podstawie Porozumienia Gmina Stare Babice objęta została działaniami pilotażu
SUMP, którego celem jest m.in. wspieranie samorządów w tworzeniu i wdrażaniu
Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszarów funkcjonalnych (SUMP).
Pilotaż prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, inicjatywę
Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
4) dokument ten w nowej perspektywie unijnej 2021-2027, będzie głównym dokumentem
strategicznym w zakresie planowania i rozwoju zrównoważonej mobilności,
kształtowania mobilności miejskiej obejmującej transport i ochronę środowiska, w
kontekście rozwiązywania problemów zdrowia, rozwoju społecznego i gospodarczego;
5) w związku z pozyskaniem przez Lidera Pomocy Technicznej w postaci doradztwa, w
2020 r. i 2021 r. odbyły się warsztaty i spotkania robocze on-line przedstawicieli
partnerów (urzędnicy grupy robocze, mieszkańcy), mające na celu m.in. zapoznanie się z
metodyką tworzenia Planów Mobilności, przygotowujące do sporządzenia diagnozy
potrzeb i prowadzenia konsultacji społecznych podczas procesu tworzenia SUMP;
6) w myśl zapisów Porozumienia z dn. 5 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice powołał
zespół roboczy ds. Tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru
funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 5 marca
2021 r. https://starebabice.bip.net.pl/?a=1755
7) w skład zespołu roboczego SUMP weszli:
Katarzyna Sońta - Przewodniczący Zespołu, Monika Mika, Dariusz Michalski, Dariusz
Smoliński, Beata Tuzimek, Magdalena Wilczyńska, Adam Zasłona, Leszek Grabowski.
8. Uchwała Nr XVIII/174/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała obowiązująca;
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3) realizacja uchwały jest na etapie trzeciego wyłożenia projektu planu miejscowego do
publicznego wglądu.
9. Uchwała Nr XVIII/175/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części
wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały - pomiędzy ulicami Warszawską,
Kosmowską i Krótką:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXVII/291/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały „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”;
3) uchwała obowiązująca,
4) realizacja uchwały jest na etapie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego
wglądu.
10. Uchwała Nr XVIII/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/152/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała obowiązująca,
3) realizacja uchwały jest na etapie obwieszczenia o przystąpieniu do procedury i zbierania
wniosków do procedury.
11. Uchwała Nr XVIII/177/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Latchorzew:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała obowiązująca,
3) Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.251.2019.MW1 z
dn. 28 stycznia 2020 r. uchylające plan miejscowy w całości. Następnie doprowadzono
plan miejscowy do zgodności z prawem i zrealizowano trzecie oraz czwarte wyłożenie
projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.
12. Uchwała Nr XVIII/178/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 marca 2020 r. pod poz. 3054; weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała zmieniała formę ubiegania się o zwolnienie w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez usuniecie konieczności składania
indywidualnych wniosków;
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3) uchwała obowiązująca.
13. Uchwała Nr XVIII/179/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 marca 2020 r. pod poz. 3055; weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wprowadzała możliwość ubiegania się o zwolnienie w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za kompostowanie bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) uchwała obowiązująca.
14. Uchwała Nr XVIII/180/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 marca 2020 r. pod poz. 3056; weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wprowadzała nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3) uchwała obowiązująca.
15. Uchwała Nr XVIII/181/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia
z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
1) uchwała weszła w życie 27 lutego 2020 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) w dniu 29 maja 2020 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące służb
ponadnormatywnych;
3) uchwała została zrealizowana.
16. Uchwała Nr XVIII/182/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia
z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) w dniu 24 kwietnia 2020 roku zostało zawarte Porozumienie na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego oznakowanego;
3) uchwała została zrealizowana.
17. Uchwała Nr XVIII/183/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 marca 2020 r., pod poz. 3057, weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Stare Babice z 28 lutego
2020 r.
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18. Uchwała Nr XVIII/184/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
19. Uchwała Nr XVIII/185/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyróżnienia osób
szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice:
1) uchwała uwzględniała zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody
Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. uwagi i zastrzeżenia do uchwały Nr XXXIII/332/17
z dnia 29 czerwca 2017 r.
2) Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym z
dnia 6 kwietnia 2020 r. w zakresie § 4;
3) przyznano wyróżnienie w 202o roku uchwałą Nr XXIV/268/2020 z dnia 3 listopada 2020
r.;
4) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 marca 2020 r., pod poz. 3051, weszła w życie w dniu 25 marca 2020 r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
20. Uchwała Nr XVIII/186/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds.
wyboru ławników:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r. przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) uchwałą powołano zespół ds. wyboru ławników w składzie: radny Remigiusz Fijołek,
radna Ewa Kawczyńska, radny Henryk Kuncewicz, zadaniem zespołu była ocena
zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie;
3) w dniu 17 września 2020 r. dokonano wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
4) uchwała zrealizowana.
21. Uchwała Nr XVIII/187/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z
działalności stałych Komisji Rady Gminy Stare Babice za rok 2019:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r. i została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) po zapoznaniu się, przyjęto sprawozdania z pracy Rady Gminy, Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa za rok 2019;
3) uchwała zrealizowana.
22. Uchwała Nr XVIII/188/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia na rok
2020 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
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2) uchwałą został zatwierdzony plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.;
3) Rada Gminy uchwałą Nr XXXI/307/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. przyjęła sprawozdanie z
pracy Komisji w roku 2020;
4) uchwała zrealizowana.
23. Uchwała Nr XVIII/189/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia na rok
2020 planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) uchwałą został zatwierdzony plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.;
3) Rada Gminy uchwałą Nr XXXI/307/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. przyjęła sprawozdanie z
pracy Komisji w roku 2020;
4) uchwała zrealizowana.
24. Uchwała Nr XVIII/190/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia na rok 2020
planów pracy Komisji:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) przyjęto na rok 2020 plany pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji
Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
3) Rada Gminy uchwałą Nr XXXI/307/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. przyjęła sprawozdanie z
pracy Komisji w roku 2020;
4) uchwała zrealizowana.
25. Uchwała Nr XVIII/191/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy na rok 2020:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) uchwałą został przyjęty plan pracy Rady Gminy na 2020 r.;
3) uchwała obowiązująca.
26. Uchwała Nr XVIII/192/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XL/427/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 marca 2020 r. pod poz. 3052; weszła w życie w dniu 26 marca 2020r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała zmieniała zasady udzielania dotacji spółką wodnym w stosunku do lat
ubiegłych, na podstawie uchwały udzielono dotacji Spółce Wodnej Babice na 2020 r.
27. Uchwała Nr XVIII/193/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;

Strona 7 z 33

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Stare Babice podjętych w 2020 roku

2) Gminie zostanie przekazana przez KOWR działka nr ew. 802/35 o pow. 1,71 ha
położonej w Borzęcinie Dużym na cele związane z oświatą i opieką nad osobami
niepełnosprawnymi wraz z urządzeniem terenów zieleni publicznej ogólnodostępnej;
3) uchwała w trakcie realizacji.
28. Uchwała Nr XVIII/194/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikat osobom fizycznym będącym właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 marca 2020 r. pod poz. 3053; weszła w życie w dniu
25 marca 2020r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) w dniu 31 stycznia 2019 r. uchwałą nr V/33/2019 Rada Gminy Stare Babice wyrażono
zgodę na udzielenie 40% bonifikaty od opłaty jednorazowej wnoszonej w roku,
w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z uwagi na
wpływ do Urzędu Gminy na początku roku 2020 r. wniosków o udzielenie bonifikaty,
wobec których nie ma już zastosowania w/w uchwały, zasadnym było podjęcie przez
Radę Gminy nowej uchwały umożliwiającej
właścicielom wniesienie opłat
przekształceniowych jednorazowo „z góry” w niższej wysokości, w okresie kolejnych
dwóch lat od przekształcenia;
3) uchwałę zrealizowano.
29. Uchwała Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice":
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała obowiązująca.
3) realizacja uchwały jest na etapie wykonywania prac planistycznych zmierzających do
uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice”, obwieszczono informacje o realizowanej
procedurze planistycznej oraz zebrano wnioski.
30. Uchwała Nr XVIII/196/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji
z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej dla potrzeb
uruchomienia wizji z systemu monitoringu wizyjnego gminy Stare Babice do
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) przekazano środki finansowe w kwocie 30 000 zł na wykonanie modernizacji sieci
teleinformatycznej
dla
potrzeb uruchomienia wizji z systemu monitoringu
wizyjnego Gminy Stare Babice do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
3) uchwała zrealizowana.
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31. Uchwała Nr XIX/197/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 9 kwietnia 2020 r., przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) 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;
3) Rada Gminy po zapoznaniu się przyjęła sprawozdanie Wójta z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice;
4) uchwała zrealizowana.
32. Uchwała Nr XIX/198/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2020:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 20 kwietnia 2020 r. pod poz. 4740; weszła w życie w dniu
26 marca 2020r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała
przyjmowała
program
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2020.
Uchwała wprowadzana corocznie;
3) uchwała obowiązująca.
33. Uchwała Nr XIX/199/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej statutu:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 20 kwietnia 2020 r., pod poz. 4741, weszła w życie w dniu
4 maja 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwałą zostały przyjęte zmiany w statucie Gminnej Rady Seniorów;
3) uchwała obowiązująca.
34. Uchwała Nr XIX/200/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej –
C:
1) uchwała weszła w życie w dniu 4 kwietnia 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) w dniu 29 maja 2020 r. zostało zawarte porozumienia międzygminne
na współfinansowanie linii uzupełniającej C;
3) uchwała została zrealizowana.
35. Uchwała Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice":
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1) uchwała weszła w życie w dniu 9 kwietnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała obowiązująca,
3) realizacja uchwały jest na etapie wykonywania prac planistycznych zmierzających do
uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice”, obwieszczono informacje o realizowanej
procedurze planistycznej oraz zebrano wnioski.
36. Uchwała Nr XIX/202/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 20 kwietnia 2020 r., pod poz. 4743, weszła w życie w dniu 9 kwietnia 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10
kwietnia 2020 r.
37. Uchwała Nr XIX/203/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
38. Uchwała Nr XIX/204/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu:
1) uchwała weszła w życie dnia 9 kwietnia 2020 roku, została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) emisja obligacji w wysokości 24 000 000,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie
planowanego deficytu gminy, wykup wcześniej wyemitowanych papierów
wartościowych oraz dokonano przelewu na rachunek lokat;
3) uchwała zrealizowana.
39. Uchwała Nr XIX/205/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dodatkowej
pomocy przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 20 kwietnia 2020r. pod poz. 4742, została przekazana
do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała w części unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w dniu 12 maja 2020r. Uchwałą nr 12.209.2020;
3) uchwała wprowadziła dodatkową pomoc dla przedsiębiorców w postaci przedłużenia
terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu
2020r do 31 sierpnia 2020r.
40. Uchwała Nr XIX/206/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze
położonej we wsi Blizne Łaszczyńskiego:
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1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 20 kwietnia 2020 r., pod poz. 4743, weszła w życie w dniu 5 maja 2020 r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Przyszłości, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona
została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
41. Uchwała Nr XIX/207/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz
przygotowania i realizacji Projektu pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych
na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice":
1) uchwała weszła w życie dnia 9 kwietnia 2020 roku, została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) porozumienie w sprawie współdziałania gmin zawarto w 2020 r. Studium wykonalności
przedsięwzięcia wykonał wykonawca wyłoniony przez Lidera projektu- gm. Łomianki.
Wniosek i pozostałe wymagane załączniki przygotowane przez pracowników Referatów
zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych w 4 gminach partnerskich
zostały złożone 30 listopada 2020 r., w naborze Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20;
3) Gminy ubiegają się o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w
ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
– ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa;
4) Gmina wnioskuje o refinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy
Jakubowicza w Lipkowie oraz środki na budowę ścieżek rowerowych i chodników
wzdłuż ulicy Ekologicznej i Estrady;
5) Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, w II kwartale 2021 r. znane będą wyniki
oceny merytorycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania- 6 779 809,80 zł, w tym
planowane dofinansowanie dla gminy Stare Babice 2 370 148,92 zł;
6) uchwała w trakcie realizacji.
42. Uchwała Nr XX/208/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności straży gminnej:
1) uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2020 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) po zapoznaniu się, przyjęto Sprawozdanie z działalności straży gminnej za 2019 rok;
3) uchwała zrealizowana.
43. Uchwała Nr XX/209/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Gminie Stare
Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2020 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała zrealizowana.
44. Uchwała Nr XX/210/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za
rok 2019 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
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1) uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2020 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłoszono 5 konkursów,
tj.:
a) otwarty
konkurs
na
realizację
zadań
z
zakresu
wspierania
i upowszechniania działań kulturalnych, w którym złożono 17 ofert, wartość
wnioskowanej w ofertach dotacji wyniosła 293 470 zł,
b) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
w którym złożono 4 oferty, wartość wnioskowanej w ofertach dotacji 109 465 zł,
c) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży, w którym złożono 3 oferty, wartość wnioskowanej w ofertach dotacji
40 800 zł,
d) otwarty konkurs na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu –
zawarto 5 umów na kwotę 38 000 zł (wykonanie 38 000 zł);
e) otwarty
konkurs
na
realizację
zadań
z
zakresu
wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, w którym złożono 8 ofert,
wartość wnioskowanej w ofertach dotacji 85 845 zł,
f) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu edukacji społecznej
i wychowania, w którym złożono 1 ofertę, wartość wnioskowanej
w ofercie dotacji 30 000 zł,
3) w wyniku rozstrzygnięcia konkursów zostało zawartych 31 umów; suma przyznanych
dotacji wyniosła 452 365 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania działań kulturalnych 218 900 zł (pozostała kwota została przekazana
na inne zadania z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie
gminy Stare Babice w 2019 r.), dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej
109 465 zł, dotacje na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży
37 600 zł, dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej 56 400 zł, dotacje na zadania
z zakresu edukacja i wychowanie 30 000 zł. Z przyznanych środków organizacje
wykorzystały łącznie kwotę 449 128,63 zł.
45. Uchwała Nr XX/211/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2019
rok:
1) uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2020 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) po zapoznaniu się, przyjęto sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starych Babicach za 2019 rok;
3) uchwała zrealizowana.
46. Uchwała Nr XX/212/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej w Gminie Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2020 r., przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała została przekazana do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i stanowiła
podstawę do planowania budżetu na 2021 rok;
3) uchwała zrealizowana.
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47. Uchwała Nr XX/214/2020 z dnia 19 maja 2020 w sprawie dopłat do taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) uchwała weszła w życie w dniu 29 maja 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała przyjmowała stawki dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Babice na okres od dnia 26
maja 2020 r. do dnia 25 maja 2021;
3) uchwała uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia
9 czerwca 2020 r..
48. Uchwała Nr XX/215/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy rozpatrzyła skargę na odwołanie od decyzji Komendanta Straży Gminnej
Gminy Stare Babice wraz z wnioskiem o unieważnienie procedury naboru konkursu nr
30/19 z dnia 19 listopada 2019 roku;
3) Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną;
4) uchwała wykonana.
49. Uchwała Nr XX/216/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego wystąpienia Wojewody Mazowieckiego:
1) uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy Stare Babice nie podzieliła zarzutów Wójta Gminy wobec radnego Leszka
Poborczyka jakoby sprawował swój mandat z naruszeniem przepisów art. 24 f ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
50. Uchwała Nr XXI/217/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania pomocy
w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 22 czerwca 2020 r., pod poz. 6874 obowiązuje od 7 lipca 2020 r.;
2) umowa na realizację programu została podpisana w dniu 2 lipca 2020 r. pomiędzy
Wojewodą Mazowieckim a Wójtem Gminy Stare Babice;
3) usługami opieki wytchnieniowej zostało objętych 6 opiekunów dzieci
niepełnosprawnych i 7 opiekunów osób dorosłych z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi;
4) objęcie opieką dzieci, czy dorosłych osób niepełnosprawnych dało możliwość
odpoczynku ich opiekunom, zapewnienia im możliwości regeneracji, wzmocnienia
osobistego potencjału oraz ograniczenia wpływu obciążeń psychofizycznych
związanych ze sprawowaniem opieki. Nawiązały się też dobre relacje pomiędzy osobami
wykonującymi usługi, a osobami, którymi się te rodziny opiekowały oraz ich
opiekunami;
5) uchwała wykonana.
51. Uchwała Nr XXI/218/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu:
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1) uchwała weszła w życie w dniu 28 maja 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) dokumentacja
projektowa
na
przebudowę
ul.
Estrady
w
związku
z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady
na skrzyżowanie typu rondo. Gmina Stare Babice uzyskała zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na
budowę;
3) uchwała wykonana.
52. Uchwała Nr XXI/219/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przejęcia
od Województwa Mazowieckiego zadań inwestycyjnych polegających
na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska):
1) uchwała weszła w życie w dniu 28 maja 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) Gmina Stare Babice podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez
Mazowieckim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie porozumienie określające
zasady
współpracy
i
finansowania
przebudowy
drogi
wojewódzkiej
nr 580 (ul. Warszawska) na skrzyżowaniach z ul. Południową, ul. Piłsudskiego
i ul. Reymonta. Wszystkie trzy inwestycje zostały rozpoczęte. Planowany termin
zakończenia to 10 czerwca 2021 r.;
3) uchwała wykonana.
53. Uchwała Nr XXI/220/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego
zadań
inwestycyjnych
polegających
na przebudowie dróg powiatowych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej
nr 580 (ul. Warszawska):
1) uchwała weszła w życie w dniu 28 maja 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) Gmina Stare Babice podpisała z Powiatem Warszawskim Zachodnim porozumienie
określające zasady współpracy i finansowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580
(ul. Warszawska) na skrzyżowaniach z ul. Południową i ul. Piłsudskiego. Planowany
termin zakończenia to 10 czerwca 2021 r.;
3) uchwała wykonana.
54. Uchwała Nr XXI/221/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 9 czerwca 2020 r., pod poz. 6499, weszła w życie w dniu
28 maja 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29
maja 2020 r.
55. Uchwała Nr XXI/222/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 28 maja 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
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2) uchwała wykonana.

56. Uchwała Nr XXI/223/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/120/15
Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej
Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej Statutu:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 9 czerwca 2020 r., pod poz. 6500, weszła w życie w dniu 23 czerwca 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwałą przedłużono kadencję Gminnej Rady Seniorów do 6 czerwca 2021 r.;
3) uchwała obowiązująca.
57. Uchwała Nr XXII/224/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wotum zaufania:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Stare Babice za rok 2019 Rada Gminy udzieliła
Wójtowi Gminy Stare Babice wotum zaufania za rok 2019;
3) uchwała zrealizowana.
58. Uchwała Nr XXII/225/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
rok 2019:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwałą zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
3) uchwała zrealizowana.
59. Uchwała Nr XXII/226/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., sprawozdaniem
finansowym za 2019 r., opinią RIO w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy Stare
Babice, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
3) uchwała zrealizowana.
60. Uchwała Nr XXII/227/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice za rok 2019 r.:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) po zapoznaniu się przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji za rok 2019;
3) uchwała zrealizowana.
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61. Uchwała Nr XXII/228/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 31 grudnia 2019 r., pod poz. 15982, weszła w życie w dniu
1 stycznia 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała stanowi element niezbędny do wyliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół przez ich opiekunów i określony przez ustawodawcę w
algorytmie obliczenia jednorazowego kosztu przejazdu. Obowiązek zwrotu kosztów
związany jest z art. 32. ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910). 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,
3) niniejsza uchwała związana jest z Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice nr 234/2019
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu i opieki
uczniom niepełnosprawnym do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki.
62. Uchwała Nr XXII/229/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie dopłaty do taryfy
dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 maja 2020r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwałą zatwierdzono stawki dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Babice na okres od dnia
26 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
3) uchwała wygasła.
63. Uchwała Nr XXII/230/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 22 lipca 2020 r., pod poz.7984, weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 137/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia
3 lipca 2019 r.
64. Uchwała Nr XXII/231/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała wykonana.
65. Uchwała Nr XXII/232/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Mariew i części wsi Stanisławów - obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała obowiązująca,
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3) realizacja uchwały jest na etapie wykonywania prac planistycznych, obwieszczono
informacje o realizowanej procedurze planistycznej oraz zebrano wnioski.
66. Uchwała Nr XXII/233/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Stanisławów:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) chwała obowiązująca,
3) realizacja uchwały jest na etapie wykonywania prac planistycznych, obwieszczono
informacje o realizowanej procedurze planistycznej oraz zebrano wnioski.
67. Uchwała Nr XXII/234/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej
części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a "Nowa Drogą" etap I:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała obowiązująca,
3) realizowane są prace planistyczne, obwieszczono informacje o realizowanej procedurze
planistycznej oraz zebrano wnioski.
68. Uchwała Nr XXII/235/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Klaudyn "Po Jednostce":
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała obowiązująca,
3) realizowane są prace planistyczne, obwieszczono informacje o realizowanej procedurze
planistycznej oraz zebrano wnioski.
69. Uchwała Nr XXII/236/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Stare Babice
– na bezzasadne odrzucenie przez Gminę skargi na drastyczne pogorszenie
bezpieczeństwa na ulicy Sportowej w Zielonkach Wsi.
3) Rada Gminy:
a) uznała skargę za zasadną w zakresie dotyczącym zmiany organizacji ruchu,
b) podtrzymała stanowisko wyrażone w Uchwale Nr XIV/147/2019 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy stare Babie -w zakresie pozostałej części skargi,
4) uchwała wykonana.
70. Uchwała Nr XXII/237/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Stare Babice:
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1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Stare Babice
– na pozbawienie dojazdu do działki z obrębu Zielonki Wieś na skutek inwestycji
gminnej;
3) Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną;
4) uchwała wykonana.
71. Uchwała Nr XXII/238/2020 z dnia 2 lipca 2020 r w sprawie nadania nazwy drodze
położonej we wsi Koczargi Stare (ul. Jodłowa):
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 lipca 2020 r., pod poz. 7725, weszła w życie w dniu 28 lipca 2020 r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Jodłowa, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona została
do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego Urzędu
Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
72. Uchwała Nr XXII/239/2020 z dnia 2 lipca 2020 r w sprawie nadania nazwy drodze
położonej we wsi Blizne Łaszczyńskiego (ul. Rzemieślnicza):
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 lipca 2020 r., pod poz. 7726, weszła w życie w dniu 28 lipca 2020 r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Rzemieślnicza, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona
została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
73. Uchwała Nr XXII/240/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia w sferze użyteczności publicznej jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 2 lipca 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała zwiększała obszar działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającą na: odbiorze, zbieraniu,
transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
pochodzących z terenu gminy Stare Babice.
3) uchwała obowiązująca.
74. Uchwała Nr XXIII/241/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nabycia
nieruchomości położonej we wsi Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) w dniu 18 lutego 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice, działający w imieniu Gminy Stare
Babice nabył nieruchomość uregulowaną w księdze wieczystej nr KW WA1P/00102557/1,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 242/13 o pow. 0,0228 ha, położonej we wsi Stare
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Babice za łączną kwotę 68 500,00 zł, z docelowym wykorzystaniem na cel publiczny –
rów odwadniający;
3) uchwała zrealizowana.
75. Uchwała Nr XXIII/242/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nabycia
nieruchomości położonej we wsi Blizne Jasińskiego:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) w dniu 21 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Stare Babice, działający w imieniu Gminy Stare
Babice nabył nieruchomość uregulowaną w księdze nr WA1P/00055627/8, stanowiących
działki ewidencyjne nr 261/42 o pow. 0,0834 ha, dz. nr 261/52 o pow. 0,0373 ha, dz. nr
261/57 o pow. 0,0013 ha, dz. nr 261/70 o pow. 0,0364 ha, położonej we wsi Blizne
Łasińskiego na cel publiczny – budowę odwodnienia oraz działki ewidencyjne nr 261/36
o pow. 0,0825 ha, dz. Nr 261/39 o pow. 0,0940 ha przeznaczonych pod drogi gminne za
łączną kwotę 122 942,00 zł;
3) uchwała zrealizowana.
76. Uchwała Nr XXIII/243/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy
drodze położonej we wsi Wierzbin /ul. Królewska/:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 28 września 2020 r., pod poz. 9864, weszła w życie w dniu 13 października 2020
r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Królewska, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona
została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
77. Uchwała Nr XXIII/244/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy
drodze położonej we wsi Stare Babice /ul. Szarego Wilka/:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 28 września 2020 r., pod poz. 9865, weszła w życie w dniu 13 października 2020
r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Szarego Wilka, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona
została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
78. Uchwała Nr XXIII/245/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie scalenia i podziału
nieruchomości położonych w Borzecinie Dużym -kompleks 2:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) zakres scalenia obejmował 42 działki o łącznej powierzchni 21,7121 ha. W wyniku
scalenia powstało 188 nowych działek. Powstało około 2400 metrów dróg gminnych
o powierzchni 16,1601 ha;
3) uchwała zrealizowana.
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79. Uchwała Nr XXIII/246/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2019 r., z mocą obowiązującą od 31 sierpnia
2020 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) Rada Gminy Stare Babice w uchwale intencyjnej z dnia 31 lipca 2019 r. nr XI/105 wyraziła
wolę zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych
Babicach poprzez utworzenie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Granicznej 35, 05-082 Stare Babice.
Zgodnie z art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tworzenie
innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
stanowi przekształcenie szkoły, do którego mają zastosowanie przepisy art. 89 ust. 1, 3
i 9 ww. ustawy. Uchwała intencyjna rozpoczęła proces przekształcania Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach. Utworzenie drugiej
lokalizacji miało na celu poprawę warunków lokalowych i warunków nauki dzieci.
W kolejnym etapie postępowania wystąpiono do Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie przekształcenia szkoły wraz
z informacją o powiadomieniu rodziców uczniów o zamiarze przekształcenia szkoły,
pisemnym stanowiskiem rady rodziców w sprawie przekształcenia szkoły oraz
informacją o organizacji pracy szkoły w dwóch lokalizacjach, do wniosku dołączono
pozytywną opinię Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim
Zachodnim oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego. Postanowieniem nr
KOG.542.26.2020.EZ Mazowiecki Kurator Oświaty wyraził pozytywna opinię w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
poprzez utworzenie drugiej lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
w budynku przy ul. Granicznej;
3) uchwała zrealizowana.
80. Uchwała Nr XXIII/247/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie udzielenie pomocy
finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2019 r., z mocą obowiązującą od 31 sierpnia
2020 r. i została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) Gmina Stare Babice podpisała z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowę
określającą zasady współpracy i finansowania przebudowy ul. Spacerowej w Borzęcinie
Dużym. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy
została wydatkowana kwota 619 000 zł.
3) uchwała wykonana.
81. Uchwała Nr XXIII/248/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 28 września 2020 r., pod poz. 9866, weszła w życie w dniu
17 września 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 192/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18
września 2020 r.
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82. Uchwała Nr XXIII/249/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
83. Uchwała Nr XXIII/250/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie dopłat do taryfy dla
zbiorowego odprowadzenia ścieków:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 1
października 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwałą zatwierdzono stawki dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy stare Babice na okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia
2020 r.
3) uchwała wykonana.
84. Uchwała Nr XXIII/251/2020 z dnia 17 września 2020 r. sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Rady Gminy Stare Babice do Społecznej Komisji ds.
Mieszkaniowych:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) na przedstawicieli Rady Gminy w Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych zostali
wybrani znaczeni: radna Ewa Kawczyńska i radny Henryk Kuncewicz;
3) uchwała wykonana.
85. Uchwała Nr XXIII/252/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji projektu pn. "Kreatywna szkoła rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020.
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) projekt realizowany jest na rzecz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Zielonkach-Parceli oraz Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. Rekrutacja
uczniów do projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 r., w październiku rozpoczęto
prowadzenie zajęć dodatkowych
w grupach projektowych. Po wprowadzeniu
nauczania zdalnego zajęcia zostały zawieszone;
3) w związku z sytuacją Covid- 19 wystąpiono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych o zgodę na realizację zajęć w trybie zdalnym. Przeprowadzono
ustalenia ze szkołami, dotyczące specyfikacji wyposażenia pracowni szkolnych, które
będzie zakupione w ramach projektu. Zakup planowany jest w II kwartale 2021 r. , trwa
przygotowanie postępowania;
4) w listopadzie 2020 r. wpłynęła pierwsza transza zaliczki na realizację projektu;
5) uchwała w trakcie realizacji.
86. Uchwała Nr XXIII/253/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska
w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego:
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1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy przyjęła stanowisko dotyczące zachowania integralności Województwa
Mazowieckiego;
3) uchwała wykonana.

87. Uchwała Nr XXIII/254/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyboru ławników:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2019 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy dokonała wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
3) uchwała zrealizowana.
88. Uchwała Nr XXIII/255/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie odmowy
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Stare Babice.
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 września 2020 r.;
2) Rada Gminy odmówiła wygaszenia mandatu Radnego Leszka Poborczyka w związku z
brakiem podstaw do stwierdzenia złamania przez Radnego zakazu łączenia mandatu
radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji
i działalności.
89. Uchwała Nr XXIV/256/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy
gminnej drodze publicznej położonej we wsi Babice Nowe:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 listopada 2020 r., pod poz. 11206, weszła w życie w dniu 28 listopada 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Rubinowa, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona
została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
90. Uchwała Nr XXIV/257/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy
gminnej drodze publicznej położonej we wsi Stare Babice:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 listopada 2020 r., pod poz. 11207, weszła w życie w dniu 28 listopada 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Aleja Dębów Katyńskich, informacja o nowej nazwie drogi
wprowadzona została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
91. Uchwała Nr XXIV/258/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice na lata 2021–2024.
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 listopada 2020 r. pod poz. 11208, weszła w życie w dniu
27 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
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2) uchwała obowiązująca.
92. Uchwała Nr XXIV/259/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie programu
współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021:
1) uchwała weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłoszono 5 konkursów,
tj.:
a) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Stare Babice
– środki 140 000 zł,
b) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania
działań kulturalnych na terenie Gminy stare Babice – środki 150 000 zł,
c) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki – środki 50 000 zł,
d) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród
dzieci i młodzieży – środki 50 000 zł,
e) otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu edukacji społecznej i
wychowania – środki 45 000 zł;
3) uchwała w realizacji – w ramach realizacji uchwały ogłoszono ww. konkursy, po
podpisaniu umów zadania będą realizowane w 2021 r.
93. Uchwała Nr XXIV/260/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty
należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Stare Babice instrumentem
płatniczym:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 listopada 2020 r., pod poz. 11209, weszła w życie w dniu 28 listopada 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwałą dopuszczono zapłatę należności stanowiących dochody budżetu Gminy Stare
Babice za pomocą instrumentu płatniczego (terminale);
3) uchwała zrealizowana.
94. Uchwała Nr XXIV/261/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na
terenie Gminy Stare Babice:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 listopada 2020r. pod poz. 11210, została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała obowiązuje od roku podatkowego 2021;
3) uchwała określa stawki podatku od gruntów, budynków lub ich części oraz budowli oraz
wprowadza zwolnienia z podatku;
4) uchwała obowiązująca.

Strona 23 z 33

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Stare Babice podjętych w 2020 roku

95. Uchwała Nr XXIV/262/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 listopada 2020 r., pod poz. 11211, weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice
za rok 2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 215/2020 Wójta Gminy Stare Babice z
dnia 4 listopada 2020 r.
96. Uchwała Nr XXIV/263/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
97. Uchwała Nr XXIV/264/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia
podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Borzęcin Mały dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021:
1) uchwała weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) Rada Gminy przyjęła podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Borzęcin Mały w
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021 na następujące
przedsięwzięcie: „Projekt budowy placu zabaw w miejscowości Borzęcin Mały od ul.
Kosmowskiej na działkach należących do Gminy”.
98. Uchwała Nr XXIV/265/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przekazania skargi
do rozpatrzenia według właściwości:
1) uchwała weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca
2020 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli
i postanowiła przekazać skargę właściwemu organowi, tj. Mazowieckiemu Kuratorowi
Oświaty.
3) uchwała wykonana.
99. Uchwała Nr XXIV/266/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie podtrzymania
stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy podtrzymała stanowisko wyrażone w Uchwale Nr XXII/237/2020 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Stare Babice.
3) uchwała wykonana.
100. Uchwała Nr XXIV/267/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie pozostawienia
petycji bez rozpatrzenia:
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1) uchwała weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy pozostawiła bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska Wolna
od 5G zatytułowaną "Stop zagrożeniu życia i zdrowia" z powodu niespełnienia
wymogów formalnych petycji.
3) uchwała wykonana.
101. Uchwała Nr XXIV/268/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyróżnienia
osoby szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 3 listopada 2020 r.,
2) Rada Gminy postanowiła wyróżnić Pana Krzysztofa Grzelaka za szczególne zasługi dla
wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice i przyznać statuetkę „Babinicz 2019”.
102. Uchwała Nr XXV/269/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice
"Koczarska - Sienkiewicza":
1) dniu 28 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające nieważność części Uchwały Nr XXV/269/2020 Rady Gminy Stare Babice z
dnia 26 listopada 2020 r., Wójt Gminy nie złożył Skargi na to rozstrzygnięcie nadzorcze
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;
2) uchwała uchylona uchwałą Nr XXXI/325/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego
2021 r.
103. Uchwała Nr XXV/270/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy
gminnej drodze publicznej położonej we wsi Borzęcin Duży:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 4 grudnia 2020 r., pod poz. 12066, weszła w życie w dniu 19 grudnia 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) nadana została nazwa - Chabrowa, informacja o nowej nazwie drogi wprowadzona
została do systemu informacyjnego gminy Stare Babice oraz przesłana do Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie;
3) uchwała zrealizowana.
104. Uchwała Nr XXV/271/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na najem działki nr 626/15 wraz budynkiem ośrodka zdrowia przy ul. Warszawskiej
818 w Borzęcinie Dużym:
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) podpisano umowę najmu na okres 5 lat. (01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.) Nieruchomość
wykorzystywana na działalność ośrodka zdrowia . Miesięczny czynsz wynosi 5658 zł
brutto;
3) uchwała zrealizowana.
105. Uchwała Nr XXV/272/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na najem lokalu użytkowego w budynku ośrodka zdrowia usytuowanym na działce
nr 626/15 przy ul. Warszawskiej 818 w Borzęcinie Dużym:
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1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) podpisano umowę najmu na okres 5 lat. (01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.) Nieruchomość
wykorzystywana na działalność „Punktu Aptecznego” na terenie ośrodka zdrowia .
Miesięczny czynsz wynosi 1599 zł brutto;
3) uchwała zrealizowana.

106. Uchwała Nr XXV/273/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 4 grudnia 2020 r. pod poz. 112067, została przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2021;
3) obniżono na rok 2021 średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z
dnia 19 października 2020 r. z kwoty 58,55zł za 1 kwintal do kwoty 42,00zł za 1 kwintal
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021r;
4) uchwała obowiązująca.
107. Uchwała Nr XXV/274/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia
podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów o przyznanie środków z
funduszu sołeckiego na rok 2021:
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) Rada Gminy przyjęła podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Lubiczów
w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021
na następujące przedsięwzięcie: „Pomoc prawna dla mieszkańców”.
3) Uchwałą Nr 32.405.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności uchwały.
108. Uchwała Nr XXV/275/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej:
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r.
2) Rada Gminy powołała doraźną Komisję Statutową w składzie: Ewa Kawczyńska, Henryk
Kuncewicz, Kazimierz Lade, Marta Pamięta, Lucyna Skrzeczkowska, Dariusz Sobczak,
Michał Starnowski, Dorota Zwolińska.
109. Uchwała Nr XXV/276/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii
uzupełniającej:
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) dniu 01.03.2021r.
zostało podpisane porozumienie międzygminne Nr 30/2021
na współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7
3) uchwała zrealizowana.
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110. Uchwała Nr XXV/277/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XVI/145/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu:
1) uchwała weszła w życie dnia 26 listopada 2020 roku, została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwałą dokonano zmiany §4 ust. 1 pkt 3 w Uchwale nr XVI/145/16 z dnia 17 marca 2016
r. tym samym umożliwiając wcześniejszy wykup obligacji serii C16;
3) uchwała zrealizowana.
111. Uchwała Nr XXV/278/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 4 grudnia 2020 r., pod poz.12068, weszła w życie w dniu
26 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia
30 marca 2019 r.
112. Uchwała Nr XXV/279/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
113. Uchwała Nr XXV/280/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stanowienia
o kierunkach działania wójta:
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) Rada Gminy biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców wsi Lubiczów zaapelowała
do Wójta Gminy o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do przygotowania prac
związanych z przystąpieniem do sporządzenia
zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubiczów.
114. Uchwała Nr XXV/281/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XVIII/173/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Stare Babice do porozumienia międzygminnego dotyczącego
sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego
"Warszawa Zachód" (SUMP):
1) uchwała weszła w życie w dniu 26 listopada 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) dokonano zmian w § 1 ust. 1 uchwały Nr XVIII/173/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.;
3) uchwała w trakcie realizacji.
115. Uchwała Nr XXVI/282/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice:
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1) uchwała obywatelska zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/261/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice w zakresie stawki podatku
od budynków mieszkalnych oraz budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej dla powierzchni użytkowej od 501m2 we wszystkich budynkach lub ich
częściach dla każdego podatnika;
2) uchwała unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w dniu 29 grudnia 2020r. Uchwałą nr 32.406.2020.
116. Uchwała Nr XXVII/283/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji ,,Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice"
w latach 2021 – 2025:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 1
stycznia 2021r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) celem programu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pacjentek oraz ich partnerów w
tematyce związanej z ciążą, połogiem i opieką nad dzieckiem, począwszy od wczesnych
tygodni ciąży, podczas trwania jednego cyklu zajęć szkoły rodzenia,
3) uchwała w trakcie realizacji.
117. Uchwała Nr XXVII/284/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na
lata 2021-2030:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) Rada Gminy przyjęła realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2021-2030,
3) uchwała zrealizowana.
118. Uchwała Nr XXVII/285/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy
Stare Babice z Gminą Izabelin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Stare Babice porozumienia
międzygminnego z Gminą Izabelin w przedmiocie współdziałania, polegającego na
powierzeniu Gminie Izabelin realizacji zadania publicznego zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Stare Babice, w zakresie
nieruchomości położonych przy ulicy Klaudyńskiej i ulicy Szymanowskiego,
przyłączonych do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. w
Truskawiu;
3) uchwała zrealizowana.
119. Uchwała Nr XXVII/286/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryfy
dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
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1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia
1 stycznia 2021r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwałą zatwierdzono stawki dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Stare Babice na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.;
3) uchwała zrealizowana.

120. Uchwała Nr XXVII/287/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz
przygotowania i realizacji Projektu pn. "Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego
Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą" na
obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, m.st. Warszawy, powiatu
nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego:
gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina
Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice.":
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwałę udostępniono Liderowi Projektu – Starostwu Powiatu Warszawskiemu
Zachodniemu. Zawarcie Porozumienia między powiatami planowane jest na kwiecień
2021 r. , po podjęciu uchwał w gminach objętych ww. projektem;
3) uchwała w trakcie realizacji.
121. Uchwała Nr XXVII/288/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 29 grudnia 2020 r., pod poz. 13422, weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte 254/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2020 r.
122. Uchwała Nr XXVII/289/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana.
123. Uchwała Nr XXVII/290/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków
budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020:
1) uchwała weszła w życie dnia 17 grudnia 2020 roku, została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/299/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
124. Uchwała Nr XXVII/291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
"w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką":
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwała obowiązująca,
3) realizacja uchwały jest na etapie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego
wglądu.

125. Uchwała Nr XXVII/292/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie scalenia
i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym - kompleks 2:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r. i została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwałą dokonano zmian w § 3 uchwały Nr XXIII/245/2020 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 17 września 2020 r.
3) uchwała zrealizowana.
126. Uchwała Nr XXVII/293/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r. przekazana do realizacji Wójtowi
Gminy;
2) program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie w latach 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 2021
został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami
występującymi na terenie Gminy;
3) uchwała w trakcie realizacji.
127. Uchwała Nr XXVII/294/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Stare Babice w roku szkolnym
2019/2020:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) Rada Gminy po zapoznaniu, przyjęła informację Wójta Gminy Stare Babice o realizacji
zadań oświatowych Gminy Stare Babice w roku szkolnym 2019/2020;
3) uchwała wykonana.

Strona 30 z 33

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Stare Babice podjętych w 2020 roku

128. Uchwała Nr XXVII/295/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
stanowiska dotyczącego zarzutów przedstawionych w Skardze na bezczynność
Rady Gminy Stare Babice:
1) uchwała weszła w życie w dniu 17 grudnia 2020 r., została przekazana do realizacji
Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Rada Gminy nie podzieliła zarzutów przedstawionych w Skardze Spółki Projekt Sawa
Solec Residence Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie;
3) uchwała wykonana.

129. Uchwała Nr XXVII/296/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Stare Babice:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 29 grudnia 2020 r. pod 13421; weszła w życie w dniu 13 stycznia 2021r., została
przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wyznaczała nowe granice aglomeracji Stare Babice. W związku z wejściem w
życie ustawy Prawo Wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) wszystkie
dotychczasowe akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji utraciły moc z dniem 31
grudnia 2020 r.;
3) uchwała obowiązująca.
130. Uchwała Nr XXVII/297/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania
pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 29 grudnia 2020 r. pod poz. 13420; weszła w życie w dniu
13 stycznia 2021r., została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie
z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2020r.poz.426,568,875);
3) zmieniona uchwałą Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r.
131. Uchwała Nr XXVIII/298/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok:
1) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w dniu 10 marca 2021 r., pod poz. 2100, weszła w życie w dniu 29 grudnia 2020 r.,
została przekazana do realizacji Wójtowi Gminy;
2) uchwała wykonana, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok
2020 zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 260/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31
grudnia 2020 r.
132. Uchwała Nr XXVIII/299/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr
XXVII/290/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetowych, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020:
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1) uchwała weszła w życie dnia 29 grudnia 2020 roku, została przekazana do realizacji
Wójtowi Gminy;
2) uchwałą zatwierdzono wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego (w wykazie wydatków wymieniono 5 zadań majątkowych na które umowy
były podpisane);
3) uchwała zrealizowana.

Opracowała:
Izabela Watral
na podstawie informacji uzyskanych z Wydziałów, Referatów
i Biur Urzędu Gminy Stare Babice
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Babice
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