
UCHWAŁA NR XXXIX/403/18
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 
oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz 
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania dla prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne publicznych i niepublicznych:

1) szkół;

2) oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych;

3) przedszkoli;

4) innych form wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1.  Podmioty wymienione w § 1 uchwały składają wnioski o udzielenie dotacji, 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały, zobowiązane są do zgłoszenia wszelkich 
zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od ich 
zaistnienia.

4. Wnioski i informacje, o których mowa w § 2 uchwały składane są Wójtowi Gminy Stare 
Babice.

§ 3. 1.  Podmioty wymienione w § 1 uchwały składają do 7 dnia każdego miesiąca roku 
udzielenia dotacji informację o liczbie uczniów, uczniów niepełnosprawnych, dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

2. Wzory informacji, o której mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej 
uchwały.

3. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki 
organizacyjnej.

§ 4. 1.  Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są wykorzystać otrzymaną 
dotację do dnia 31 grudnia roku budżetowego, w którym jej udzielono.
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2. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały składają pisemne rozliczenie z wykorzystania 
dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym 
dotacja została przekazana, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku budżetowego w terminie do 
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności składają pisemne 
rozliczenie w wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia 
zakończenia działalności.

3. Wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 
4 do niniejszej uchwały.

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do 
budżetu Gminy Stare Babice w terminie do 31 stycznia roku następnego, z zastrzeżeniem 
ust. 5.

5. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku budżetowego zobowiązane 
są zwrócić dotację w części niewykorzystanej do końca miesiąca, w którym zakończyły swoją 
działalność.

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości 
lub pobrane nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości 
podatkowych na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

§ 5. 1.  Organowi udzielającemu dotację przysługuje prawo kontroli prawidłowości 
pobrania dotacji, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają osoby imiennie upoważnione przez 
Wójta Gminy.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli organ dotujący zawiadamia organ prowadzący 
pisemnie lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kontroli.

4. Kontrolujący mają prawo sporządzania odpisów, wyciągów, wydruków, zestawień, 
wyliczeń oraz kopii kontrolowanej dokumentacji.

5. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków dotacji powinny zawierać 
wskazanie źródła finansowania.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, który podpisywany jest przez kontrolujących i przedstawiciela podmiotu 
kontrolowanego.

7. Jeżeli przedstawiciel podmiotu kontrolowanego odmawia podpisania protokołu, 
protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące czyniąc w nim stosowną adnotację 
o odmowie podpisania protokołu.

8. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli podmiotowi 
kontrolowanemu.

9. Osoba reprezentująca organ prowadzący, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
protokołu kontroli, może zgłosić do Wójta Gminy pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do 
ustaleń zawartych w protokole.
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10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 osoby kontrolujące są 
zobowiązane dokonać ich analizy, w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, 
a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić protokół.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIX/403/18 

Rady Gminy Stare Babice  

z dnia 28 marca 2018 r. 

……………………………………  
(pieczęć wnioskodawcy) 

 
        WÓJT GMINY STARE BABICE 

 
 

Wniosek o udzielenie dotacji 
na rok ……………………………….. 

 
1. Nazwa i adres organu prowadzącego:  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
2. Nazwa i adres placówki: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
3. Dane kontaktowe: 
Adres do korespondencji 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
Telefon 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
Adres poczty elektronicznej 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
4. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonej przez Gminę Stare Babice:  
 
………………………………………………………………………………………………....... 
5. Typ i rodzaj placówki (np. szkoła, oddział przedszkolny, Przedszkole, inna forma 

wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny): 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
6. Nazwa i numer rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazywana dotacja: 

                          

 
7. Planowana liczba uczniów lub wychowanków w okresie styczeń - sierpień:  

 Liczba uczniów lub wychowanków ogółem 
………………………………………………………………………………………………....... 
w tym: 

 Liczba uczniów lub wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

Id: 241B5265-0C59-44F9-8C32-F8DD670011EB Strona 1



 Liczba uczniów lub wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

 Liczba uczniów lub wychowanków wg niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego – należy podać nr i datę 
wydania orzeczenia oraz wagę: 

 
………………………………………………………………………………………………....... 

 Liczba uczniów lub wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – należy 
podać nr i datę wydania opinii: 

 
………………………………………………………………………………………………....... 

 Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – należy podać nr i datę wydania 
orzeczenia: 

 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
Planowana liczba uczniów wg oddziałów: 
 

Oddział 0 I II III IV V VI VII VIII 

Liczba 
uczniów 

         

Oddział 
integracyjny 

wpisać 
TAK lub NIE 

         

 
8. Planowana liczba uczniów lub wychowanków w okresie wrzesień-grudzień:  

 Liczba uczniów lub wychowanków ogółem 
………………………………………………………………………………………………....... 
w tym: 

 Liczba uczniów lub wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

 Liczba uczniów lub wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

 Liczba uczniów lub wychowanków wg niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego – należy podać nr i datę 
wydania orzeczenia oraz wagę: 

 
………………………………………………………………………………………………....... 

 Liczba uczniów lub wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – należy 
podać nr i datę wydania opinii: 

 
………………………………………………………………………………………………....... 
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 Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – należy podać nr i datę wydania 
orzeczenia: 

 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
Planowana liczba uczniów wg oddziałów: 
 

Oddział 0 I II III IV V VI VI VIII 

Liczba 
uczniów 

         

Oddział 
integracyjny 

wpisać 
TAK lub NIE 

         

 
Zobowiązuję się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby dzieci oraz 
rozliczenia otrzymanej dotacji w formach i terminach wskazanych przez organ dotujący. 
Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam, że w placówce zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 
wychowania i opieki, o których mowa w obowiązujących przepisach. 

 

 

 

………….………………………………….…….. 
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowani dotowanego podmiotu 

 
 
Termin składania wniosków: 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji 
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                                                                                                                Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/403/18 

                                                                                                             Rady Gminy Stare Babice  
z dnia 28 marca 2018 r. 

……………………………………  
(pieczęć wnioskodawcy) 
 

INFORMACJA MIESIĘCZNA 

o aktualnej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej 

formy wychowania przedszkolnego* w miesiącu ………………………………………… 

 

1. Nazwa i numer rachunku bankowego placówki, na który przekazywana jest dotacja: 

                          
 

2. Liczba uczniów  

Ogółem, w tym:  

P w oddziale przedszkolnym  

0 w oddziale przedszkolnym, w którym realizowany jest obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

 

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (z opinią 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju) 

 

 

3. Przyczyny zmiany liczby uczniów (w odniesieniu do informacji złożonej za poprzedni 

miesiąc) 

Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów Nazwisko i imię ucznia 

1  Nowoprzyjęci   

2  Rezygnujący   

3  Skreśleni z listy   

4  Zwiększenie liczby miejsc   

5  Inne przyczyny, (jakie)   
 

4. Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju  

Lp. Numer/data wydania opinii 

1  

2  

3  

4  

5  
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5. Liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

rodzaj niepełnosprawności Ilość uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym, z chorobami przewlekłymi 

 

niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową 

(w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi 

 

niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem umysłowym 

umiarkowanym lub znacznym 

 

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim (z orzeczeniem 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) 

 

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z 

zespołem Aspergera) 

 

 

6. Przyczyny zmiany liczby uczniów niepełnosprawnych (w odniesieniu do informacji 

złożonej za poprzedni miesiąc) 

rodzaj niepełnosprawności numer orzeczenia data obowiązywania 

   

   

   

 

7. Dane osobowe i adresowe uczniów w przedszkolach w poszczególnych rocznikach 

wiekowych  

 

 Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Stare Babice 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Miejsce zamieszkania ucznia 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

Data urodzenia 
ucznia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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 Uczniowie zamieszkali poza terenem gminy Stare Babice 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Miejsce zamieszkania ucznia 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

Gmina 
Data urodzenia 

ucznia 

1     

2     

3     
 

 

Poświadczam aktualność prawa przedszkola do otrzymywania dotacji i aktualność związanych 

z tym danych z przedłożonego w dniu ………………………. wniosku o udzielenie dotacji. 

 

 

 

 

………….………………………………….…….. 
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowani dotowanego podmiotu 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/403/18 

                                                                                                             Rady Gminy Stare Babice  
z dnia 28 marca 2018 r. 

 
……………………………………….. 

   (pieczęć wnioskodawcy) 

 

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY  

W MIESIĄCU ……..……….  

ROKU …………. 

 

1. Nazwa i numer rachunku bankowego placówki, na który przekazywana jest dotacja: 

                          

 

2. Liczba uczniów  

Ogółem, w tym:  

1 w oddziale I  

2 w oddziale II  

3 w oddziale III  

4 w oddziale IV  

5 w oddziale V  

6 w oddziale VI  

7 w oddziale VII  

8 w oddziale VIII  
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3. Przyczyny zmiany liczby uczniów (w odniesieniu do informacji złożonej za poprzedni 

miesiąc) 

Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów Nazwisko i imię ucznia 

1  Nowoprzyjęci   

2  Rezygnujący   

3  Skreśleni z listy   

4  Zwiększenie liczby 

miejsc 

  

5  Inne przyczyny, (jakie)   

 

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

rodzaj niepełnosprawności Ilość uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym, z chorobami przewlekłymi 

 

niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową 

(w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi 

 

niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem umysłowym 

umiarkowanym lub znacznym 

 

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim (z orzeczeniem 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) 

 

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z 

zespołem Aspergera) 

 

 

5. Przyczyny zmiany liczby uczniów niepełnosprawnych (w odniesieniu do informacji 

złożonej za poprzedni miesiąc) 

rodzaj niepełnosprawności numer orzeczenia data obowiązywania 
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6. Informacja o liczbie uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych  

Oddział Liczba uczniów niepełnosprawnych w 

oddziałach integracyjnych 

0  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

VIII  

 

Poświadczam aktualność prawa przedszkola do otrzymywania dotacji i aktualność 

związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ………………………. wniosku o udzielenie 

dotacji. 

 

 

 

………….………………………………….…….. 
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowani dotowanego podmiotu 
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                                                                                                                                                       Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXXIX/403/18 

                                                                                                             Rady Gminy Stare Babice  
z dnia 28 marca 2018 r. 

……………………………………………… 
             pieczęć  wnioskodawcy  
      

     

ROZLICZENIE ROCZNE 
wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej w roku………… z budżetu 

Gminy Stare Babice 
 

I - Dane dotyczące jednostki, która była podmiotem udzielonej dotacji 
Pełna nazwa i adres placówki 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
II – Zestawienie danych przekazanych w miesięcznych informacjach o faktycznej liczbie 
uczniów/dzieci oraz korektach do tych informacji, na podstawie, których przekazano 
miesięczne transze dotacji 
 

 Kwota dotacji otrzymanej od początku roku 
………………………………………………………………………………………………….. 

 Kwota dotacji wykorzystanej od początku roku 
………………………………………………………………………………………………….. 

 Kwota dotacji niewykorzystanej od początku roku 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

M
ie

si
ąc

 

O
gó

ln
a 

lic
zb

a 

u
cz

n
ió

w
  W tym 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

Kwota 
dotacji 

na 1 
ucznia 

Kwota dotacji dla uczniów 
niepełnosprawnych (podział na 

składniki) 

Kwota 
należnej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

transzy 
dotacji 

Różnic
a w zł 

+/- 

  P 
… 

P 
… 

P 
… 

P 
… 

P 
… 

 P … P … P … P … P …    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14* 15 16 

I                

II                

III                

IV                

V                

VI                

VII                

VIII                

IX                

X                

XI                

XII                

Razem    
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*Sposób obliczenia kwoty należnej dotacji (kol.14) 
[Kol. 2 – (kol. 3+kol. 4+kol.5+kol.6+kol.7)]*kol.8+kol.3*kol.9+kol.4*kol.10+kol.5*kol.11+ 
kol.6*kol.12+kol.7*kol.13 
 
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące danych w tabeli 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
III - Zestawienie poniesionych wydatków: 

Rodzaj wydatków (wyszczególnienie) Kwota wydatku 

Wydatki bieżące placówki obejmujące każdy wydatek poniesiony 
na cele działalności placówki w tym: 

 

- wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej w placówce oraz 
osoby fizycznej prowadzącej placówkę jeżeli odpowiednio pełni 
funkcję dyrektora placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie 
wychowania przedszkolnego 

 

- sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu 
prowadzącego wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
ogółem, w tym  

 

- książki i inne zbiory biblioteczne  

-środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-
wychowawczemu realizowanemu w placówce 

 

-sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży  

-meble  

-pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o 
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o 
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy 
amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% 
wartości, w momencie oddania ich do użytkowania 

 

Wydatki, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* 

 

 
*Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 
 
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące danych w tabeli  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejszym oświadczam, że powyżej przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

…………………………………………… 
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowania dotowanego podmiotu 

Id: 241B5265-0C59-44F9-8C32-F8DD670011EB Strona 2



 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-605692450

Imię: Henryk
Nazwisko: Kuncewicz
Instytucja: 
Województwo: 
Miejscowość: 
Data podpisu:  3 kwietnia 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

Id: 241B5265-0C59-44F9-8C32-F8DD670011EB Strona 3



1 
 

Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice 

przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne oraz trybu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  

 
  

Z dniem 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2203). Zgodnie z art. 38 ust. 1 powyższej ustawy organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 

15-21, art. 26, art. 30 oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia 

wykorzystania dotacji.  

Z dniem wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wygasła podstawa prawna 

na mocy której została podjęta uchwała nr XXVI/257/17 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez osoby prawne 

i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  

 


