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U Z A S A D N I E N I E  
do uchwały podjętej przez Kapitułę Gminnej Nagrody „Babinicz”   

 
Pan Krzysztof Turek działalność na rzecz samorządu Gminy Stare Babice rozpoczął wraz  

z powstaniem samorządów w Polsce tj. w 1990 r. W okresie od 1990 do 1994 r.  był  radnym 
gminy, zaś od dnia 17 marca 1995 r. do 22 listopada 2018 r. , czyli przez okres 23 lat  pełnił 
funkcję Wójta Gminy Stare Babice.  Obecnie jako radny jest przewodniczącym Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.  
 Jako wójt gminy pełnił swoją służbę w sposób rzetelny i profesjonalny. Aktywnie działał 
dla dobra społeczności lokalnej, przestrzegał porządku prawnego i sumiennie realizował 
powierzone zadania. Jego twórcza i konsekwentna postawa zdecydowanie przyczyniła się do 
rozwoju gminy m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki komunalnej,  
a także modernizacji i rozbudowy bazy placówek oświatowych. Powstały dwie hale sportowe 
przy szkołach w Borzecinie Dużym i Koczargach Starych   oraz nowe Przedszkole w Bliznem 
Jasińskiego. W 2010 r. został wybudowany budynek administracyjny w Starych Babicach,  
w części przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej, a ostatnim okresie powstał nowoczesny 
obiekt kulturalno-oświatowo-sportowy w Zielonkach-Parceli. Ponadto zdecydowanie 
poprawił się stan techniczny dróg gminnych oraz jakość transportu publicznego.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje wykonanie z inicjatywy Krzysztofa Turka wielu  
zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków  Unii Europejskiej. Największe projekty, 
to: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare 
Babice” realizowane w latach 2004-2006 r. oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Stare Babice”, w okresie 2007-2016. Dofinansowanie do tego projektu 
wyniosło 102 mln zł. Beneficjentem w tym projekcie było Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne EKO-Babice Sp. z o. o. Dzięki temu poziom skanalizowania gminy wynosi obecnie 
blisko 95%, a gminna oczyszczalnia ścieków  po modernizacji i rozbudowie, zwiększyła swoja 
przepustowość 6000 m3 ścieków. 
Pod względem absorpcji środków unijnych gmina została  absolutnym liderem w naszym 
rejonie. 

Jak widać, Krzysztof Turek sprawdził się jako świetny menadżer i wizjoner inicjujący wiele 
działań strategicznych przedkładał radzie gminy do akceptacji wiele projektów, które 
konsekwentnie realizował,  między innymi: 

1) planów zagospodarowania przestrzennego,  
2) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,  
3) Strategii Rozwoju Gminy na lata 2002-2015 oraz 2016- 2025. 

Konsekwencją uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego było przeprowadzenie  
w latach 1995-2018  scalenia  piętnastu obszarów, o łącznej powierzchni blisko 203 ha. Dzięki 
temu powstało w gminie 1709 normatywnych działek budowlanych. 

Działania wójta Turka zdecydowanie przyczyniły się do  dynamicznego rozwoju gminy,  
a w konsekwencji do jej wysokiej pozycji w wielu rankingach. Spośród kilkudziesięciu nagród  
i tytułów przyznanych Gminie Stare Babice, warto wspomnieć przynajmniej kilka: 

• dziewięciokrotnie gmina zakwalifikowała  się do „Złotej Setki Samorządów” w rankingu 
„Rzeczpospolitej” zdobywając tytuł „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”; 

• w 2007 r. w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska” gmina zajęła 12 miejsce wśród wszystkich 
polskich gmin wiejskich. Ranking wyróżniał gminy najlepiej zarządzające finansami oraz 
inwestujące w przeliczeniu na mieszkańca. 

• W 2012r. drugie miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich najskuteczniej pozyskujących 
fundusze unijne;  

• w 2017 r. III miejsce dla wójta Gminy Krzysztofa Turka w kategorii włodarze gmin wiejskich 
w konkursie „Perły samorządu” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna; 
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• w 2017 oraz 2018 r. wyróżnienie dla Gminy Stare Babice w kategorii gmin wiejskich  
w konkursie „Perły samorządu” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna; 

• w 2018 r. VIII miejsce w rankingu  Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego  w kategorii gmin wiejskich w województwie mazowieckim. 

 
      Pan Krzysztof Turek ma duże uznanie oraz poparcie wśród mieszkańców, co zostało 
uwidocznione w bezpośrednich wyborach na Wójta gminy i pozwoliło mu pełnić tę funkcję 
przez okres 23 lat. 

Uhonorowaniem pracy było odznaczenie przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
„Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”. Pan  Krzysztof  Turek otrzymał to 
odznaczenie 28 maja 2013 r. na wniosek Rady Gminy Stare Babice.  
W uzasadnieniu wskazywano m.in. całokształt działań na rzecz rozwoju samorządu 
terytorialnego.  

Kapituła gminnej nagrody uznała, że wieloletni wkład pracy pana Krzysztofa Turka, jego 
kreatywne, profesjonalne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, 
wpisały się na trwałe w historię Gminy Stare Babice - są więc uzasadnieniem  do  wyróżnienia 
prestiżową gminą nagrodą - statuetką „Babinicz”. 


