
 

 
 

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY Z DNIA 3 LUTEGO 

 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice !  
W ostatnich dniach opinia publiczna jest zdominowana informacją o nowym projekcie ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy, który został skierowany do Sejmu jako projekt poselski, czyli taki, który nie wymaga 
szerokich konsultacji społecznych. Przewiduje on powiększenie miasta stołecznego o 33 okoliczne gminy, w tym 
Gminę Stare Babice. Taka zmiana organizacji administracji samorządowej na proponowanym obszarze, niesie 
szereg zagrożeń, które mogą radykalnie zmienić warunki życia naszych mieszkańców. Proponuje się  połączenie w 
jeden organizm administracyjny wielkiego miasta z licznymi, ale wielokrotnie mniejszymi gminami. Grozi to m.in. 
centralizacją wielu ważnych zadań publicznych, częściową utratą tożsamości naszych gmin, zdominowaniem gmin 
przez Warszawę oraz paraliżem decyzyjnym wynikającym z rozbieżnych interesów małych gmin z interesami 
Warszawy. Podobny pogląd wyrażają przedstawiciele innych gmin przewidzianych do połączenia z Warszawą. 
Hołdując zasadzie „nic o nas bez nas” podjąłem szereg działań, zmierzających do wypracowania wspólnego 
protestu. Chcemy przekazać posłom nasze obawy i potencjalne zagrożenia wynikające z tego projektu. Za 
pośrednictwem gminnych mediów, będę na bieżąco informował Państwa o rozwoju wydarzeń. 

 
Krzysztof Turek 

(-) 
Wójt Gminy Stare Babice 

 
Jednocześnie informujemy, że dnia 9 lutego podczas XXVI sesji Rady Gminy Stare Babice radni podjęli uchwałę                  
w sprawie wyrażenia stanowiska do złożonego w Sejmie RP poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. 
Warszawy. Rada gminy wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu, który nie był on 
konsultowany                z mieszkańcami i dyskutowany z przedstawicielami samorządów. Głębokie 
zaniepokojenie radnych budzi również projekt likwidacji Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU MODERNIZACJI KOTŁOWNI, DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu 
„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni”. Mieszkańcy Gminy Stare Babice zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego 
kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja wynosi do 75% kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio 
korzystającego z przyznanej dotacji. Deklaracje należy składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Stare Babice. W związku z zamiarem objęcia planowanym wnioskiem jak największej liczby gospodarstw 
domowych, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje wydłużony do odwołania. Szczegółowe informacje 
dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 752 90 83 lub (22) 730 80 12 oraz 
na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Ochrona Środowiska.  
 

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA 
 

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłosiło nabór wniosków                         
o przyznanie pomocy w ramach zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie 
obejmuje następujące przedsięwzięcia: wsparcie budowy lub modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację 
społeczności  lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, wsparcie podmiotów 
działających w sferze kultury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez dofinansowanie zakupu 
wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych, wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Lokalnej Strategii Rozwoju przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych. Wnioski 
można składać w terminie od 27 lutego do 13 marca br. w siedzibie stowarzyszenia, ul. Gminna 6, 05-152 
Czosnów, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16.00. Regulamin, kryteria oraz zasady przyjmowania 
wniosków dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia: www.lgdkampinos.pl w zakładce Konkursy. 
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