
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa  
o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej*: 5 lutego od godz. 8:00 do 10:00 w Starych 
Babicach przy ul. Pohulanka 14 - warsztat, 16 - osiedle w budowie, Willa Kwirynów, 5 lutego w godz. 
14:30 - 16:30 w Koczargach Nowych przy  ul. Warszawskiej od nr. 295 i 410 do nr. 335 i 522, 6 lutego w 
godz. 11:30 - 13:30 w Wierzbinie przy ul. Warszawskiej od nr. 589 do nr. 683 i od nr. 702 do nr. 762, Dom 
Weselny Margo, ul. Królowej Marysieńki od Warszawskiej do nr. 74, 7 lutego w godz. 11:00 - 13:00 w 
Starych Babicach przy ul. Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki, Jana Szembeka, Rynek, Wincentego 
Witosa, Pocztowej oraz 8 lutego w godz. 11:30 - 13:30 w Zalesiu przy ul. Trakt Królewski. 
 
* komunikat PGE z dnia 2 lutego 2017 roku 

 
PRZEDSIĘBIORCO, ZAŁÓŻ ZAUFANY PROFIL Szanowni Państwo, od 1 stycznia przedsiębiorcy - płatnicy 
VAT, którzy zatrudniają do 10 osób, a obroty ich przedsiębiorstwa nie przekraczają 2 mln euro rocznie 
(także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz 
pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK VAT), który 
przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie 
Profilu Zaufanego, który można założyć na dwa sposoby:  

1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W tej opcji Profil Zaufany można założyć  
i potwierdzić w pełni online 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO 
Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto 
na platformie Envelo. Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić 
Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas 
zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia 
Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie. Jak to zrobić? Krok 1. Wypełnij 
formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej. Krok 2. Operację 
potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia 
Profilu Zaufanego. 

2. Przez internet potwierdzając Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzającym. Krok 1. Wejdź na stronę 
www.pz.gov.pl. Krok 2. Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie 
Potwierdzającym. Krok 3. Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego. Krok 4.  
Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający - jest na to 14 dni od złożenia 
wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający. W całej 
Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, 
urzędy miejskie, czy wojewódzkie. 

 Więcej informacji o Profilu Zaufanym znajdą Państwo na stronie internetowej www.pz.gov.pl. 
 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH Szanowni 
Państwo, dnia 31 stycznia 2018 roku wójt gminy wydał zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ustalenia zasad 
rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. „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 2018/2019” oraz terminów postępowania rekrutacyjnego 
na rok szkolny 2018/2019. Z pełną treścią zarządzenia prosimy zapoznać się na stronie www.stare-
babice.pl w zakładce „Aktualności”. 
 
SPOTKANIE NOWOROCZNE SENIORÓW Wójt gminy serdecznie zaprasza na Spotkanie Noworoczne 
Seniorów  Gminy Stare Babice,  które odbędzie się 10 lutego 2018 r. (sobota) o godzinie 14:00 w Auli 
Widowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2. 

 SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
 Stare Babice, dnia 2 lutego 2018 r. Nr 558 

    www.stare-babice.pl 
PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący 

przejścia dla pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 


