
 
 
 

 
 
ZMIANA STAWKI ZA ODPADY SEGREGOWANE Urząd Gminy Stare Babice 
zawiadamia, że z uwagi na zmianę stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmniejszenie stawki opłaty z 12 zł na 9 zł za 
odpady segregowane) zaszła konieczność dokonania zmian złożonych wcześniej przez 
mieszkańców deklaracji. Z tego względu sołtysi dostarczają mieszkańcom deklaracje 
oraz pisma informacyjne w powyższej sprawie. 
 
SESJA RADY GMINY  Dnia 5 lutego br. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się IV sesja 
Rady Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 
21. Przewiduje ona podjęcie 10 uchwał, z  tematami uchwał można zapoznać się na 
stronie internetowej i BIP www.bip.stare-babice.waw.pl. 
 
KOMISJE RADY GMINY Dnia 3 lutego br. (wtorek) w sali im. S. Zająca w Urzędzie 
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32  obędą się posiedzenia:  

 o godz.: 14:00 - Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej - 
tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z działalnością placówek 
oświatowych (szkoły i przedszkola) oraz zaopiniowanie zasad i trybu 
dofinansowania zawodowego nauczycieli na 2015 rok, 

 o godz. 15:00 - wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego 
będzie omówienie projektów uchwał do IV sesji Rady Gminy. 

 
KONKURS OFERT Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego pod nazwą „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”. Oferty należy składać w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego br. do godz. 16:00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) w Starych Babicach ul. Rynek 32. 
Szczegółowe informacje na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl 
 
DYŻURY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BABICACH Od stycznia 2015r. dyżury 
pracowników PUP pełnione są w czwartki w godzinach 9:30-14:00 w Urzędzie Gminy 
w Starych Babicach, ul. Rynek 21. 
 
PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA – SZKOLENIE Dnia10 lutego br. (wtorek) o godz. 
11.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach (ul. Rynek 21) odbędzie się bezpłatne 
szkolenie z zakresu profilaktyki nowotworowej i promocji zdrowego stylu życia. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice oraz osoby korzystające ze 
wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji można uzyskać w 
babickim GOPS  tel. (22) 722-90-11, e-mail: gops@stare-babice.waw.pl. Zapraszamy! 
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