Baśnie, bajki, legendy
W dniu 13.05. 2010 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku odbył się międzygrupowy
konkurs wiedzy w zakresie literatury dziecięcej przeczytanej w bieżącym roku szkolnym. Było to
podsumowanie akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”. Prowadząca konkurs Pani Bożena Zielińska podkreśliła,
że rodzice i pracownicy biblioteki często odwiedzali w tym celu przedszkole. Zajęcia prowadzone w
bibliotece, również przyczyniły się do wzbogacenia zasobu słownictwa i wiedzy dzieci. Przed rozpoczęciem
konkursowych zmagań, dzieci popisywały się umiejętnościami aktorskimi na scenie. Jury w składzie: dyrektor
przedszkola Pani Ewa Wituła, przedstawiciel rodziców Pani Urszula Niżewska i kierownik biblioteki Pani
Urszula Michalska oceniało umiejętność wyrażania treści i przeżyć z przeczytanych książek. Wszystkie grupy
zdobyły tą samą liczbę punktów. Dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej w Babiaku, przedszkolny
księgozbiór wzbogacił się o kilka pozycji dla najmłodszych.
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Przegląd usług realizowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich
Gmina Babiak realizuje od 2008 roku usługi społeczne w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich (PPWOW). Na ten cel przeznaczona jest kwota 425.217,57 zł (z tej puli wydatkowano w
latach 2008-2009 - 259.357,28 zł). Obecnie w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich świadczone są następujące usługi:
- „Poradnictwo prawne dla rodzin” – nieodpłatnie porad prawnych udziela mec. Tomasz Rolirad w budynku
Urzędu Gminy. Usługa trwa od 01.04.2010 r. do 31.08.2010 r. Dyżury prowadzone są 4 razy w miesiącu.
Dokładne daty dyżurów zamieszczane są na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (GOPS) w Babiaku.
- „Uzupełniające usługi pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze” – skierowane są do dzieci i młodzieży,
osób starszych oraz rodzin. W ramach usług w okresie od 06.04. do 28.08.2010 r. GOPS w Babiaku (realizator projektu) zatrudnia 5 opiekunek oraz
2 rehabilitantów. Działania pielęgnacyjno-opiekuńcze są skierowane do osób starszych i wymagających pomocy. Rehabilitanci (partnerzy projektu)
realizują zajęcia w NZOZ ESCULAP S.C. w Brdowie oraz Babiaku, łącznie 40 godz. w miesiącu. Harmonogram dyżurów zamieszczany jest na
tablicach ogłoszeń ośrodków zdrowia oraz ośrodka pomocy. Dodatkowo zakres świadczonych usług został poszerzony o zajęcia rehabilitacyjnoruchowe z dziećmi szkół podstawowych i przedszkoli.
- „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” - celem projektu jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, umożliwiający wyrównywanie
szans oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Odbiorcy usługi to dzieci i
młodzież z terenu Gminy Babiak. Projekt zakłada zorganizowanie: wyjazdów na basen - w tym nauka pływania, zawody sportowe, "Dzień Dziecka
na sportowo"; usługa ma mieć charakter cyklicznych spotkań realizowanych do końca sierpnia 2010 roku. W projekcie biorą udział: Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Babiaku, Zespół Szkół w Brdowie oraz Gminny Klub
Sportowy „Nałęcz Babiak”.
Trwa także procedura konkursowa pod pn. „Wypoczynek letni”. Celem projektu jest
zorganizowanie alternatywnych i różnorodnych form edukacyjnych i kulturalnosportowych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Odbiorcy usługi
- dzieci i młodzież
w wieku szkolnym (8-16 lat) zamieszkująca na terenie Gminy
Babiak. Projekt zakłada zorganizowanie półkolonii, obozu wypoczynkowego w
miejscowości nadmorskiej, górskiej lub innej miejscowości na terenie Polski.
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez gry, zabawy, konkursy,
rozgrywki sportowe, wycieczki i inne aktywne formy spędzania czasu wolnego w
miesiącach lipiec lub sierpień 2010 r.
W ramach wsparcia szkoleniowego 7 maja zorganizowana została wizyta studyjna –
„Gminne projekty i teoria Programów Integracji Społecznej”, w której wzięło udział
18 osób z terenu naszej gminy. Planowany jest także wyjazd organizowany z myślą o
lokalnych liderach, przywódcach grup nieformalnych , sołtysach, radnych. Temat
wizyty to współpraca trzeciego sektora i tworzenie partnerstw lokalnych na terenie
gminy. Planowany wyjazd - początek lipca br.
Fot. Prace nad utrwalaniem planu działania

XL Sesja Rady Gminy Babiak, którą zwołano na dzień 28 maja 2010 r. stała się okazją do świętowania
dwudziestolecia istnienia samorządu gminnego. W szeregach babiackich samorządowców nie brakuje
“weteranów” - dwóch radnych (Kazimierz Kotłowski, Ireneusz Wiśniewski) pełnią swoje funkcje nieprzerwanie
od 1990 roku. Długoletnim stażem może pochwalić się także siedmiu sołtysów (Zbigniew Dopierała, Zygmunt
Kruszyna, Jerzy Lewiński, Władysław Poniński, Zygmunt Sarniak, Tadeusz Sierakowski, Andrzej Sosnowski).
Wszyscy samorządowcy stanęli do wspólnego zdjęcia pamiątkowego, po czym rozpoczęła się sesja. Pod adresem
wszystkich lokalnych działaczy przesyłamy wyrazy wdzięczności za trud włożony w rozwój naszej małej
ojczyzny i życzymy kolejnych lat współpracy z babiackim samorządem.

Dar serca darem nadziei
Na festynie mnie zapytano „… czy Ty znasz tych wszystkich ludzi…”odpowiedziałem „Nie, wszystkich nie
znam” „… ale oni Ciebie znają, oni przyszli tu dla Ciebie…” Powiedziałem „wiem” i jestem wdzięczny wszystkim
osobom, którym mój los nie jest obojętny”. Składam serdeczne podziękowania mojej byłej wychowawczyni Pani
Barbarze Staroście, Panu Pawłowi Drapińskiemu, Panu Leonardowi Jaroszewskiemu, Panu Piotrowi Cedzidło,
Pani Emilii Wertka i Pani Agnieszce Sławnikowskiej za zorganizowanie dla mnie festynu charytatywnego pod
hasłem „ Dar serca darem nadziei” Dziękuje pozostałym osobom i firmom, które pomagały w organizacji
festynu oraz wszystkim, którzy ofiarowali przedmioty do licytacji i na loterię fantową i bony towarowe. Dziękuję
wszystkim za przygotowanie części artystycznej z przedszkola w Babiaku, GOK-u, Zespołowi Mażoretek z Koła.
Dziękuję również za udział policji, zespołowi uczniów LO w Kole, Strażom Pożarnym z Koła i Babiaka,
Orkiestrze Dętej i Zespołom Muzycznym oraz Klubom Motocyklistów z Koła i Sompolna. Dziękuję
pracownikom Ośrodka Zdrowia w Babiaku, Harcerzom z Koła i Babiaka. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Babiaku dziękuję za zaplecze gastronomiczne. Wolontariuszom za sprzedaż losów i kuponów na
loterię fantową oraz za zbiórkę do puszek i wszelką inna pomoc. Mimo złej
pogody, dziękuję za liczny udział w licytacjach, za hojność uczestników, za
miłą i wesołą atmosferę w czasie trwania festynu. Dzięki Państwa hojności
udało nam się zebrać prawie 15 tysięcy złotych. Za to dziękuję oprócz tego
na konto fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” wpłynęło również 15
tysięcy złotych od firmy farmaceutycznej z Warszawy. Hasło festynu „Dar
serca darem nadziei” przyczyniło się, do tego, że Państwo okazali wielkie
serca i wrażliwość i dało mi to iskierkę nadziei, że będę mógł w przyszłości
chodzić i funkcjonować normalnie. Z głębi serca wszystkim dziękujemy.
Szczególne podziękowania składam głównym sponsorom: Towarzystwu
Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” ,
Firmie Farmaceutycznej Sanofi Aventis z Warszawy,
Właścicielkom salonu sukien ślubnych „NATALIA” z Koła,
Właścicielom Firmy Supmięs z Babiaka,
Właścicielom sklepu „Lewiatan” z Babiaka,
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Babiaka,
Firmie Avon Cosmetics Polska
oraz 50 innym firmom i osobom prywatnym z Babiaka i okolic.
Ja- Mateusz, moja mama i siostra.

Wójt Gminy Babiak i Klasztor
O.O. Paulinów mają zaszczyt
zaprosić wszystkich
zainteresowanych
obchodami 600-lecia bitwy
p o d G r u n wa l d e m
na
uroczystość upamiętniającą
to wielkie wydarzenie, która
odbędzie się 04 lipca od godz.
11.00 w Brdowie. W
programie oprócz uroczystej
mszy św.
pokaz oręża
średniowiecznego,
demonstracja walk
rycerskich, występ orkiestry
wojskowej oraz wiele innych
atrakcji. Brdowskie
odniesienie do obchodów
600-lecia bitwy pod
G r u n wa l d e m w y n i k a z
obecności w tut. kościele
obrazu Matki Bożej
Zwycięskiej, do którego
przed bitwą modlił się
Władysław Jagiełło.

Komunikat
G m i n n y O ś r o d e k Po m o c y
Społecznej w Babiaku informuje,
że od dnia 09 sierpnia br.
rozpoczyna nabór wniosków na
pomoc w zakresie dożywiania
dzieci w szkołach.
Pomoc w formie dożywiania
przysługuje osobom i rodzinom
znajdującym się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 utawy o
pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.

Remont molo w Brdowie - najlepsza inicjatywa 2010 r
.
Zgłoszona do konkursu organizowanego przez Redakcję Gazety “Głos Wielkopolski - Życie
Konina” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów brdowska inicjatywa została nominowana do II
etapu rywalizacji. Remont molo znajdującego się w centrum miejscowości Brdów wynika z potrzeb
mieszkańców określonych w 2006 roku i spisanych podczas opracowywania Planu Odnowy
Miejscowości Brdów. To zadanie znalazło również oddźwięk podczas podejmowania uchwały o
podziale środków z funduszu sołeckiego. Istniejące od kilkunastu lat brdowskie molo wykonano z
drewna, bez stosowania impregnatów i innych
zabezpieczeń przeciwwilg ociowych.
Intensywne użytkowanie oraz warunki
atmosfer yczne spowodowały znaczne
pogorszenie stanu technicznego konstrukcji i
realne niebezpieczeństwo dla użytkowników
(spróchniałe deski i stemple podtrzymujące).
Generalny remont mola nad jeziorem w
Brdowie obejmuje następujący zakres działań:
- kompleksową wymianę elementów mola (w
tym wymianę desek na bezpieczne, antypoślizgowe deski PCV)
- zamontowanie metalowych podkładów
- uporządkowanie otoczenia i odnowienie ścieżki spacerowej.
Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na 20.000 zł, w tym wartość pracy własnej
mieszkańców wyceniono na 5.000 zł.
Realizacja projektu zapewnia:
- bezpieczne korzystanie z kąpieliska i plaży
- poprawę dostępności mieszkańców oraz letników do zbiornika wodnego
- wzmocnienie małej infrastruktury turystycznej
- wzrost zainteresowania mieszkańców i turystów nadbrzeżną częścią sołectwa (spacery, ożywienie turystyczne, wędkarstwo)
- wzmocnienie turystycznego charakteru sołectwa
- integrację mieszkańców wokół wspólnie zrealizowanej idei (zaangażowanie mieszkańców podczas prac remontowych i porządkowych).
Inicjatorami przedsięwzięcia byli: Józef Kwiatkowski - sołtys oraz Tomasz Szymański (mieszkaniec i wicewójt). Wyrazy wdzięczności należy
skierować pod adresem wykonawców remontu:Roman Szafrański, Alfons Szafoni, Henryk Urbański, Tadusz Polewski (prace demontażowe), Piotr
Kupisz, Zbigniew Szurgot (spawacze), Marek Szafrańsk, Karol Kwiatkowski, Tomasz Szymański, Artur Klassura, Marcin Jóźwicki (ekpia
montażowa).

Spotkanie integracyjne
W dniu 08.06.2010 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie
Królewskim zorganizował spotkanie z udziałem przedszkolaków z Brdowa.
Jako prezent z okazji Dnia Dziecka pracownicy i podopieczni ŚDS
przygotowali dla naszych gości inscenizację bajki Chrystiana Andersena p.t.
”Dziewczynka z zapałkami”. Była to również okazja do pierwszego
publicznego występu naszego podopiecznego, który zaśpiewał piosenkę
Anny Jantar pt. ” Moje jedyne marzenie”. Marcin przygotowywany jest do do
udziału w VI Festiwalu Piosenki Integracyjnej w Chodowie, który odbędzie
się 27czerwca b.r. TRZYMAMY KCIUKI! Dzieci z wielkim
zainteresowaniem oglądały nasze występy podziwiając dekoracje oraz stroje
naszych podopiecznych. Wszyscy zebrani z dużym podziwem przyglądali się
występom dzieci nagradzając
ich wielkimi brawami. Największym
zaskoczeniem dla nas były upominki przygotowane przez dzieci dla naszych
podopiecznych i kadry w formie pięknych słoneczników. Podopieczni w
ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych przygotowali dla wszystkich
słodki poczęstunek. Nie brakło też czasu na wspólne zabawy, gry, śpiewanie
piosenek. Na twarzach wszystkich panował tylko uśmiech, a dzień ten z
pewnością na długo pozostanie w pamięci aktorów i gości.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuję, że projekt pt:
„Lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i został przyjęty do
realizacji. W związku z tym poszukujemy osób zainteresowanych do
uczestnictwa w proponowanych kursach i szkoleniach:
- Trening umiejętności psychospołecznych
- Szkolenie zawodowe Fryzjer
- Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym
- Kurs Barmana
- Szkolenie zawodowe Przeróbki krawieckie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Kole, będące w wieku
aktywności zawodowej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Babiaku pod numerem tel. (63) 27 11 744 do dnia
09.07.2010r.
Wszystkie koszty związane z realizacją kursów i szkoleń współfinansowane
są ze środków EFS i wkładu własnego GOPS w Babiaku.

Wspierajmy babiackiego sołtysa!
Gmina Babiak odpowiadając na Plebiscyt
Przeglądu Konińskiego na
“Najpopularniejszego Sołtysa Regionu
Konińskiego” zgłosiła kandydaturę Pawła
Drapińskiego - sołtysa z Babiaka do rywalizacji
o ten tytuł. Wybór uzasadnia wszechstronna
działalność i zaangażowanie babiackiego
sołtysa w większość lokalnych inicjatyw. Paweł
Drapiński wyróżnia się kreatywnością (od
kilku lat prowadzi własną stronę internetową),
w s p ó ł o r g a n i z u j e i m p r e z y s p o r t owe,
charytatywne, udziela się w Konińskim Banku
Żywności i wielu innych przedsięwzięciach. Na sołtysa można
głosować wysyłając na adres redakcji kupony z
Przeglądu Kolskiego lub sms-a na nr 7116 o treści:
pt.soltys.1. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas
Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów w Sompolnie w
dniach 10-11 lipca 2010 r.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2009 r.
Gmina Babiak wstępując w kolejny rok budżetowy rok 2009 przyjęła za priorytet kontynuację proinwestycyjnego kierunku rozwoju, ustalonego i
konsekwentnie realizowanego od początku istnienia samorządu babiackiego. W tym celu wójt gminy Wojciech Chojnowski przedstawił w dniu 29
grudnia 2008 roku Radzie Gminy Babiak projekt budżetu na rok 2009. Ten plan finansowy (jak i te z wcześniejszych lat) został skonstruowany
odważnie, bezkompromisowo i z nastawieniem na maksymalnie wysoki udział wydatków majątkowych z wykorzystaniem deficytu budżetowego i
środków unijnych. Konstrukcja budżetu w dużej mierze opierała się na planowanych dotacjach, których pozyskano łącznie 4,9 mln zł (wartość
dofinansowania z 5 złożonych wniosków).
Dochody zaplanowano w wysokości 18.058.000 zł (wykonano w kwocie 19.294.082,13 zł), wydatki stanowiły 21.214.405 zł (wykonano w kwocie
22.950.487,13 zł), planowana różnica (deficyt) to 3.156.405 zł (deficyt na koniec roku wyniósł 3.656.405,00 zł). Na pokrycie deficytu zaplanowano
przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.800.000,00 zł. Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 643.595,00 zł
przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 4.361.525,00 zł (bez odsetek). Zobowiązania niewymagalne, których termin płatności
upływał w miesiącu styczniu 2010 roku łącznie wynosiły 661.172,45 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na wysokim poziomie - 5.307.637,00 zł, co
stanowi 23% wydatków ogółem. Ostatecznie wykonano je w wysokości 20%. Pozostała część to wydatki bieżące. Wydatki majątkowe przeznaczono na
zadania i zakupy inwestycyjne (łącznie 3.899.869 zł) oraz na pomoc finansową dla powiatu (424.853,22 zł) i dla województwa (50.000,00 zł.)
W 2009 r. w 16 rozstrzygniętych przetargach zakontraktowano roboty budowlane o łącznej wartości 5 mln zł. Ze względu na realizację większości zadań
w ciągu dwóch lat budżetowych, w roku 2009 r. wydatkowano tylko część zakontraktowanych środków. Rozpoczęto następujące inwestycje:
- rozbudowę stacji wodociągowej w Babiaku 3.007,40 zł
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Lipie Góry- Osówie 404.986,11 zł
- rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Polonisz 1.415.578,44 zł
- rozbudowę sieci o przykanaliki 47.890,30 zł,
- rozbudowę sieci o przyłącza wodociągowe 63.184,74 zł,
- zakup pompy dla stacji wodociągowej w Dębnie Królewskim - 7.895,40 zł,
- zadanie „Odnowa wsi Brdów etap II dokumentacja kwota 4.800,00 zł
- zadanie pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Babiak” - 150.000,00 zł.
W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” znaczną kwotę (308.207,57 zł) przeznaczono na z utrzymanie czterech
stacji wodociągowych i sieci wodociągowych. Po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 01.01.2009r. zadania te realizowane są przez referat
komunalny urzędu gminy.
Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych wydatkowano 1.756.846,71 zł. 84,7 % planu, z tego :
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 330.507,44 zł,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.426.339,27 zł. Z tych środków sfinansowano:
- dotację celową na pomoc finansową dla województwa (droga nr 263 Słupca Dąbie) 50.000,00 zł
- dotację celową na pomoc finansową (droga powiatowa nr 3199 P Mąkoszyn Przybyłów) 399.997,06 zł,
- dotację celową na przebudowę dróg powiatowych nr 3199P i 3427P - kwota 24.856,16 zł,
- budowę dróg gminnych Janowice (7.300,00 zł), Lubotyń- Zakrzewo (110.974,40 zł), Lichenek (4.950,00 zł), Dębno Poproboszczowskie (135.897,82
zł), Mchowo-Góraj-Kolonia Mchowo (232.659,80 zł), Stypin (157.132,47 zł), Brdów, ul. Stodólna (126.151,35zł), Babiak, ul. Dębowa (99.864,90 zł),
Babiak, ul. Jodłowa (66.355,31 zł), Góraj dokumentacja (3.000,00zł), Lubotyń-Kawęczyn dokumentacja (7.200,00 zł). W ten sposób przybyło w gminie
2,8 km utwardzonych nawierzchni.
W celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 66.944,45 zł na utrzymania gotowości bojowej jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie, zakupiono agregat prądotwórczego dla OSP Babiak (10.370,00 zł) oraz zlecono wykonanie dokumentacji na
budowę magazynu obrony cywilnej wraz z zapleczem (kwota 4.880,00 zł).
W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 7.643.536,14 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 621.734,38 zł (pozostała część to wydatki bieżące
m.in. wynagrodzenia i pochodne). Na adaptację budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Babiaku wydano 239.687,63 zł, a na rozbudowę
przedszkola w Brdowie 382.046,75 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w 2009 r. 320.222,59 zł.
W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano 86.324,49 zł na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.
Pomoc społeczna obok oświaty stanowi znaczną pozycje po stronie wydatków. W tym dziale wydano 4.244.759,43 zł, w szczególności na zadania
własne i zadania z zakresu administracji rządowej (2.939.017,71 zł), świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.668.825,26 zł (oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe 35.472,16zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza kosztowała 249.225,00 zł i sfinansowano w tym dziale pomoc w formie stypendiów w ramach otrzymanych środków
z budżetu państwa w kwocie 223.215,00 zł i zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku
„Wyprawka szkolna” - kwota wydatku 26.010,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonęła w ubiegłym roku 917.743,24 zł.
Za pieniądze z tego działu sfinansowano bieżące oczyszczanie miast i wsi (36.269,54 zł),
utrzymanie czystości i zieleni (1.578,60 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (344.491,30 zł).
Na potrzeby gospodarki komunalnej zakupiono tabor asenizacyjnego w kwocie 171.730,00 zł, składający się z ciągnika marki ZETOR, wozu
asenizacyjnego oraz ładowacza czołowego z osprzętem.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 519.846,21zł (m.in. utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki, ochrona
zabytków i opieka nad zabytkami, organizacja Gminnych Dożynek oraz Dni Babiaka).
Dział 926 Kultura fizyczna i sport to wydatki w kwocie 98.236,54 zł z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku, na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, a także na budowę gminnej hali
sportowej w Babiaku
i budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego- „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” . Ostatnie z dwóch wymienionych inwestycji są realizowane w 2010
r.
Zarządzanie finansami w gminie charakteryzuje dynamizm i konieczność częstych zmian. W tym celu zwoływano 11-krotnie sesje, na których podjęto
99 uchwał, Komisja Rewizyjna spotykała się podczas 14 posiedzeń, a Komisja Spraw Gospodarczych i Społecznych obradowała 22-krotnie.
Sprawna obsługa Urzędu odbywa się przy zaangażowaniu kadry i z wykorzystaniem sprzętu biurowego. Nadano łącznie ponad 8 tys. listów, wykonano
ok. 370 tys. szt. odbitek dokumentów, nadano 375 faksów, odebrano 1252.
Realizacja inwestycji ma służyć społeczeństwu i poprawie sytuacji gospodarczej. Sytuacja demograficzna w gminie na koniec 2009 roku przedstawiała
się następująco: liczba ludności ogółem 8.256 osób (o 56 osób więcej niż w poprzednim roku), urodziło się 86 noworodków (o 16 mniej niż w roku
2008), związek małżeński zawarło 80 par (o 8 mniej niż w roku 2008), zmarło 56 osób (w 2008 r. 92 osoby), zameldowało się w gminie na pobyt stały 140
osób (rok 2008-123 osoby), wymeldowało się 78 osób (w roku 2008 wymeldowały się 92 osoby).
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