
 

 
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015? PODPOWIEDZĄ W URZĘDZIE GMINY  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany 
informuje, że w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniu 15 kwietnia zaplanowany został dyżur pracowników Urzędu Skarbowego 
Warszawa - Bielany. Dyżur pełniony będzie w godzinach 9:00-14:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżuru zainteresowane osoby mogą 
uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Deklaracji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. 
Ponadto w dniu 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – 
Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie będzie on trwał od godz. 8.00 do 13.00. W dniach 28 i 29 kwietnia czas pracy Urzędu Skarbowego 
Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18:00. 
 
CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ? Z danych urzędu gminy (m.in. z Referatu Ewidencji Ludności oraz Referatu Ochrony 
Środowiska) wynika, że liczba domowników wykazywanych w deklaracjach dotyczących gospodarowania odpadami  często nie pokrywa się ze stanem 
rzeczywistym. Jest to w głównej mierze efekt niezgłaszania nowonarodzonych mieszkańców gminy w deklaracjach. Przypominamy, że każdy ma 
obowiązek aktualizować deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami w przypadku zmiany liczby domowników. Urząd gminy dysponuje danymi 
dotyczącymi urodzeń, w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia 
deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną deklarację należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY Od dnia 1 marca 2016 r. rekrutację dla dzieci 3, 4, 5 i 6-
letnich do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 prowadzą placówki publiczne: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 
1a, Przedszkole w Starych  Babicach ul. Polna 40, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, oraz placówki 
niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie,  ul. Janowskiego 17, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, 
ul. Kościuszki 33, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24a. Placówki niepubliczne realizują zadanie publiczne           
z zakresu wychowania przedszkolnego p.t.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości 
odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu        
w roku szkolnym 2016/2017”. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 
marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin 
składania wniosków: 31 marca 2016 r. 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH Od dnia 1 marca 2016 r. prowadzony jest 
dla dzieci 5 i 6 letnich (rocznik 2010, 2011) nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na rok szkolny 2016/2017. 
Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r.  do 31 marca 2016 r. w  sekretariacie 
szkoły, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r. 

RUSZA PROGRAM „500+ Od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu 
„Rodzina 500+”. Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców dziecka do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) w godzinach 
pracy ośrodka: pon. 8:00–17:00, wt.–czw. 8:00–16:00, piąt. 8:00–15:00. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech pierwszych miesięcy od startu 
programu  (czyli do 1 lipca 2016 r. włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie nie przysługuje 
rodzinom pobierającym zasiłek o podobnym charakterze za granicą. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego wykorzystania  otrzymanych środków 
przez rodziców, organ wypłacający będzie mógł zamienić wypłatę na pomoc rzeczową albo usługę zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa           
w wychowywaniu dzieci. Wniosek oraz oświadczenia można wypełnić w siedzibie GOPS Stare Babice, można je pobrać również ze strony 
www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice”.  

OGŁOSZENIA 

WYNIK USTNEGO PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ AUTA W postępowaniu prowadzonym przez Urząd Gminy Stare Babice w trybie przetargu 

ustnego (licytacji)  na sprzedaż samochodu osobowego marki: TOYOTA  model: Corolla 1,6, nr rej. WZ 97699, który odbył się  w dniu  10 marca 2016 r.              

w Urzędzie Gminy  Stare Babice,  nabywcą  została firma ZUH ARTMOT Ryszard Hanusiak z siedzibą w Wyszkowie (07-202) przy ul. Stefana Okrzei 119, za 

cenę osiągniętą w licytacji w wysokości 22.400 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych). W związku z powyższym przetarg został zakończony                        

i rozstrzygnięty.  

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁKI WODNEJ Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „BABICE” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Spółki Wodnej, które odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 17:00 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, sala konferencyjna.  

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA  21 marca w godz. 17:00-21:00 Co bezpiecznie można ująć          
w koszty podatkowe, 22 marca w godz. 9:00-13:00 Jak zacząć… środki na własny start, 30 marca w godz. 10:00-12:00 Podatek od towarów i usług (vat), 
30 marca w godz. 12:00-15:00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz 
gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa, tel. 22/443 07 56. 
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