
 
 

SPOTKANIE W dniu 7 listopada o godz. 18.00. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach będzie gościć Pan major Lech 
Mroczkowski - skazany w czasach PRL na śmierć, oraz przedstawiciel Związku Strzeleckiego „Strzelec” sierżant Daniel Pieczychlebek. 
Pierwszą część spotkania wypełnią opowieści Pana majora z czasów jego powojennych walk w ramach oddziałów WiN (Wolność i 
Niezawisłość) z  aparatem  komunistycznym. W drugiej połowie sierżant Daniel Pieczychlebek zaprezentuje koncepcję utworzenia na 
terenie naszego powiatu i gminy grup strzeleckich w ramach ZS „Strzelec”.  
 

BIAŁE SOBOTY W SORNO Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich w CM SORNO, które odbędą się: 8 i 15 listopada. 
W godz. 9.00-15.00 będzie można skorzystać z porady lekarza internisty i pediatry oraz wykonać badania profilaktyczne, takie jak: pomiar 
glukozy, ciśnienia, czy też EKG. 
 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI  11 listopada 2014 odbędzie się Amatorski Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia 
Niepodległości. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do udziału i kibicowania. Szczegóły na www.stare-
babice.pl 
 

SESJA RADY XLIII sesja Rady Gminy Stare Babice odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Stare Babice ul. Rynek 21. Przewiduje się rozpatrzenie 7 projektów uchwał.   
 

I FESTIWAL PIOSENKI SENIORÓW „WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKÓW” Centrum Kultury w Błoniu zaprasza na Festiwal Piosenki Seniorów 
"Wesołe jest życie staruszków", który odbędzie się 13.11.2014 o godz. 9.30. Festiwal ma formę konkursu. 
 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Na sesji 23 października 2014r. Rada Gminy uchwałą nr XL/418/14  
ustaliła nową  stawkę opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny. Nowa stawka wynosi 9 
zł za każdą osobę zamieszkująca nieruchomość. Zaś stawka opłaty za  odpady, które  nie są zbierane w sposób selektywny, nie uległa 
zmianie, jest utrzymana w wysokości 17 złotych, za każdą osobę.  Nowa stawka za zbierane odpadów w sposób selektywny będzie 
obowiązywać od stycznia  2015r. W związku z tym, że opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminie do 
dnia 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, opłatę za odpady selektywne za grudzień 2014 r. należy dokonywać do 10 stycznia 2015 r. 
wysokości 12 zł za każda osobę zamieszkałą na nieruchomości,  zaś w lutym za styczeń według nowej stawki, czyli 9 zł za osobę.  
 

WYBORY SAMORZĄDOWE - 16 listopada Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory  wójta odbędą się  
16. listopada 2014 r. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz.. 21.00. Zachęcamy do odwiedzania strony  www.bip.stare-
babice.waw.pl, gdzie w zakładce „Wybory” są umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, uchwały Gminnej Komisji Wyborczej 
dotyczące tych wyborów. Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała 44 isty kandydatów na radnych 
zgłoszonych przez 16 komitetów. W  okręgu Nr  12 (Wojcieszyn) zgłoszono jednego kandydata. W związku z tym, zgodnie z kodeksem 
wyborczym, w okręgu nr 12  głosowania nie przeprowadza się, a  radnym zostaje zgłoszony kandydat Sławomir Sumka. Ponadto Gminna 
Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa komitety wyborcze. 
Kandydatami na wójta są: Tomasz Szuba i Krzysztof Turek.  Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare 
Babice  i kandydatach  na Wójta Gminy Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej i  BIP-ie oraz w 
formie obwieszczenia  Gminnej Komisji Wyborczej na plakatach umieszczonych w Urzędzie Gminy i ogłoszeniowych tablicach sołeckich i 
wyborczych,  zlokalizowanych na terenie gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy St. Babice Nr 133/2014 z dnia 24 października 2014r. 
na terenie gminy są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe oznaczone napisem „Obwieszczenia Wyborcze” przeznaczone na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
wojewódzkiego oraz wyborów wójta. Wykaz i lokalizacja tych  tablic  jest podana  w powołanym wyżej Zarządzeniu dostępnym w Urzędzie 
Gminy, na stronie internetowej i BIP-e oraz na tablicy sołeckiej i u sołtysa. Zabrania się natomiast umieszczanie plakatów komitetów 
wyborczych na tablicach sołeckich, ponieważ tablice te służą tylko do umieszczania ogłoszeń  i obwieszczeń urzędowych. 
 

MIEJSCOWE  PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Rada Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 roku podjęła uchwały o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
1) części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego  pomiędzy ulicami Warszawską (drogą wojewódzką nr 580), Spacerową, 

Trakt Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki.   
2) części wsi Zielonki Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na obszarze  około 14 ha położonego po północnej stronie 

ul. Południowej bezpośrednio  przy granicy z gminnymi  terenami  sportowymi. 
Dokumentacja w/w planów wyłożona jest  do wglądu w Referacie Planowania  Przestrzennego w pok. Nr  4 i można zapoznać się z nią w 
godzinach pracy Urzędu tel. 22 722-90-04. Zainteresowani mogą wnosić wnioski na piśmie w terminie do dnia 21 listopada 2014 r.. Należy 
je składać w kancelarii Urzędu Gminy, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie PP w pok. nr 4 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
 

PRZETARG NA PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY  Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie 
obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych” .  Bankowa obsługa budżetu Gminy i jednostek budżetowych 
będzie prowadzona od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na 
stronie www. bip.stare-babice.waw.pl. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju 
nr 18 – Sekretariat w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do godziny 12

00
. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Gmina Stare 

Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice Oferta w postępowaniu na „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz 
jednostek budżetowych”. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są pracownicy Referatu Zamówień Publicznych: Iwona Mika tel.  22 730-80-
37, Jacek Kłopotowski tel. 22 730-8034 w godz. pracy Urzędu Gminy.   
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