
 

 
 
Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, miłości i wzajemnego zrozumienia. 
Niech te Święta przepełnią Was radością i wiarą, a czas spędzony w gronie najbliższych stanie się okazją do odpoczynku i duchowej odnowy. Wójt Gminy 
Stare Babice-Krzysztof Turek 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

KRÓTSZE GODZINY PRACY URZĘDU 25 marca 2016 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny do godz. 14.00. 

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”.  

ZAPROSZENIE DLA BABICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW! Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek zaprasza na bezpłatne spotkanie z cyklu: "Biznes           
w Babicach" pt. "Gmina dla biznesu, biznes dla gminy". Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 21 w sali 
konferencyjnej. Początek spotkania o godz. 14.00., zakończenie godz. 16.45. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu m. st. Warszawy oraz Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. W spotkaniu weźmie udział także 
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając. Tematem przewodnim spotkania będą sposoby dofinansowania przedsiębiorstw z terenu Gminy Stare 
Babice.  

BIEG BABICKA DZIESIĄTKA-ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU  9 kwietnia 2016 r. odbędzie się największa w tym roku impreza sportowa              
w Gminie Stare Babice. Start biegu zaplanowano na godzinę 10:00. Trasa biegu będzie przebiegać przez Stare Babice, Lipków oraz Zielonki Parcele. 
Start i meta zlokalizowana będzie w centralnym punkcie naszej gminy przy ul. Rynek w Starych Babicach. Dla pojazdów mechanicznych zostaną 
zamknięte następujące ulice: w godz. 7:30–12:00 ul. Rynek w obydwu kierunkach od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza, w godz. 10:00–12:00 ul. 
Sienkiewicza w obydwu kierunkach od ul. Rynek do ul. Białej Góry, 10:10–10:40 ul. Mościckiego w obydwu kierunkach na odcinku od ul. Białej 
Góry do ul. Paschalisa Jakubowicza, 10:40 – 11:20 ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach, 11:20 – 11:35 ul. Białej 
Góry w obydwu kierunkach na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zachęcamy                         
do kibicowania biegaczom!  
 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA) SAMOCHODU MERCEDES-BENZ Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż pojazdu 
marki MERCEDES-BENZ Vito 110 Diesel 2,7 t, rok prod. 1997 stanowiącego  mienie  Gminy Stare Babice. Data pierwszej rejestracji: 7.08.1997 r.,  
przebieg: 241753 km, kolor: niebieski, nr VIN VSA63807813061737, nr rejestracyjny WZ 30700. Pojazd posiada wyposażenie standardowe (1996.1-
1997.08). Pierwszym właścicielem pojazdu jest Gmina Stare Babice. Cena wywoławcza samochodu wynosi 5500 zł brutto, w tym VAT (23 %). 
Postąpienie w licytacji wynosi 50 zł. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się 12 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. 
Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w  sali im. S. Zająca (I piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny 
wywoławczej = 275 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem 
„Wadium na zakup samochodu   MERCEDES-BENZ”,  w terminie do dnia 11.04.2016 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy 
Stare Babice. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice”. W celu 
oględzin auta prosimy o kontakt z osobą upoważnioną – Jarosławem Płóciennikiem - Kierownikiem  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonkach 
przy ul. Zachodniej 2, tel. 22 722-91-21. 
 
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 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. 

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 pt.: „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. 

OGŁOSZENIA 

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA  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. 

        Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
       Stare Babice, 24 marca 2016 r. Nr 475 
                        www.stare-babice.pl 

 


