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Sprawozdanie z dzialalnosci Radnych Starych Babic
za I polowe 2007r.

Lucuna Molak jest radna II kadencje, w Radzie Gminy pracuje w komisji rozWOJU
gospodarczego i budzetu.
Tomasz Szuba - radny I kadencje W Radzie Gminy w Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budzetu oraz w Komisji Oswiaty, Spraw Spolecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, takze
w Delegaturze do Zwiazku Miedzygminnego Kampinos.

Informujemy, ze wszelkie dzialania dotykajace aktywnosci spolecznej radnych a dotyczace
bezposrednio naszej miejscowosci podejmujemy wspólnie lub jesli zaistnieje jakas
indywidualna inicjatywa, drugi radny jest o niej bezposrednio informowany.
Przyjelismy taka koncepcje, która zaklada ze tylko zgodne wspóldzialanie obojga radnych a
takze soltysa moze miec jakas sile sprawcza i moze przyczynic sie do poprawy sytuacji
w kwestiach dotyczacych Starych Babic.
Monitowanie spraw biezacych przez radnych wiaze sie z ciaglym wnioskowaniem do Wójta
oraz pracowników Urzedu Gminy, od których decyzji tak naprawde zalezy czy dana sprawa
zostanie zalatwiona czy nie.
Z przychylnoscia Gminy jest jednak róznie, czesto spotykamy sie z reakcjami odmownymi,
tlumaczonymi przewaznie ograniczeniami budzetowymi.

Wykaz podjetych dzialan:
wnioskowalismy w sprawie przeniesienia Wydzialu Komunikacj i z Ozarowa do
Babic, w celu usprawnienia obslugi mieszkanców naszej gminy. Wniosek skierowany
na rece Wójta zostal odrzucony przez Staroste.
w zwiazku z harmonogramem prac nad zmiana przeznaczenia gruntów, wystapilismy
z prosba do Wójta o jak naj szybsze uwzglednienie terenów polozonych na obszarze
Starych Babic- rejon ulic: Pohulanka, Izabelinska, Mizikowskiego, Koczarska,
Osiedlowa, takze miedzy Ozarowska i Okrezna.
wnioskowalismy do Referatu Inwestycji UG z prosba o poprawe dróg gminnych
gruntowych (ul. Mizikowskiego, Koczarska, Osiedlowa). Wykonano wprawdzie
wysypanie nawierzchni tych dróg kruszywem mineralnym, lecz jakosc wykonanych
prac oraz uzytego materialu pozostawia wiele do zyczenia.
w ramach prac Rady Gminy podjelismy decyzje dotyczaca budowy osrodka zdrowia
w Starych Babicach, odrzucajac koncepcje modernizacji starego budynku.
w sprawie rozbudowy instalacji telefonii komórkowej w rejonie oczyszczalni,
pytalismy odpowiedzialnych pracowników UG (Referat Ochrony Srodowiska)
o wplyw takiej inwestycji na srodowisko oraz na mieszkanców. Uzyskalismy
ekspertyze techniczna pozytywnie opiniujaca przedsiewziecie.
poparlismy OSP Stare Babice w negocjacjach z Gmina dotyczacych dofinansowania
zakupu ciezkiego samochodu gasniczego.
w zwiazku z dramatyczna sytuacja braku miejsc w przedszkolu, caly czas próbujemy
uzyskac od Wójta promese dotyczacajak naj szybszej budowy przedszkola
w Babicach.



poparlismy prosbe pracowników szkoly podstawowej w Starych Babicach, nie
bedacych nauczycielami, w sprawie podwyzek wynagrodzen. Podwyzki takie
zagwarantowane uchwala Rady Gminy, nie sa realizowane.
wnioskowalismy do Referatu Inwestycji UG o zmiane organizacji ruchu w rejonie
Szkoly Podstawowej w Starych Babicach w celu poprawienia komunikacji rejonu ulic
Polnej i Granicznej w godzinach dowozu dzieci do szkoly. Wniosek jest w trakcie
realizacj i.
wnioskowalismy o uporzadkowanie terenu wokól osrodka zdrowia poprzez usuniecie
zachwaszczenia oraz skoszenia traw. Prace wykonano.
bralismy udzial w rozmowach z policja na temat lokalizacji stref zagrozen miedzy
innymi na terenie Starch Babic. Uzyskalismy obietnice lepszego patrolowania szkoly
w godzinach popoludniowych, jako miejsca w naszej miejscowosci najbardziej
zagrozonego przestepczoscia nie letnich.

Z powazaniem radni Starych Babie


