
 

WYBORY PREZYDENCKIE 2015 W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku, podano do publicznej 

wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych 

komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o  możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 

Szczegóły w Urzędzie Gminy i na stronie bip.babice-stare.waw.pl 

VII SESJA RADY GMINY W czwartek 30 kwietnia 2015 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, odbędzie się VII sesja 

Rady Gminy Stare Babice. Podczas sesji przewiduje się rozpatrzenie projektów 10 uchwał. Komisja Wspólna odbędzie się 28 kwietnia 2015 o godz. 14.00 

w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 32.  

KATARZYNA GROCHOLA W OŻAROWIE Zapraszamy na spotkanie autorskie z jedną z najpoczytniejszych polskich pisarek – Katarzyną Grocholą. Spotkanie 

odbędzie się 26 kwietnia 2015 w Sali Kominkowej Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165. Wstęp wolny, start o godz. 18.00. 

Podczas spotkania będzie można zakupić książki pisarki i otrzymać autograf.  

DLA PRZESIĘBIORCÓW Badanie lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza przedsiębiorców do 

uczestnictwa w badaniu lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju, a także przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane na obszarze gmin: Czosnów, 

Leoncin, Łomianki, Stare Babice, Izabelin, Błonie, Leszno, Kampinos, Ożarów Mazowiecki. Badanie dotyczy nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-

2020 i prowadzone są w związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 o godzinie 15:00 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4. Zgłoszenia do udziału w badaniach przyjmowane będą do dnia 24 kwietnia 

2015 pod adresem e-mail: biuro@lgdkampinos.pl oraz telefonicznie pod nr. 22 794 04 88. 

UNIWERSYTET III WIEKU W ramach spotkań Uniwersytetu III Wieku 28 kwietnia br. zapraszamy na wyjazd do Ośrodka w Laskach. Zbiórka o godz. 15.15 

w szkole w Borzęcinie. 

 

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Warsztaty z rozliczania dotacji Towarzystwo Amicus  w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza 

wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w warsztacie „Rozliczanie dotacji przekazanej organizacjom 

pozarządowym w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”. Podczas warsztatów dokładnie zostanie opowiedziane, jak w sprawozdaniu 

prawidłowo rozliczyć się z dotacji. Warsztaty odbędą się 4 maja 2015 (poniedziałek) w godz. 18.00-20.00 w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b, 

sala konferencyjna ( II piętro). Spotkanie poprowadzi  trener Andrzej Rybus – Tołłoczko. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie imienia, nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl do 

środy 30 kwietnia 2015. 

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ MIR Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej odbędą się 31 maja 2015  (niedziela) w godz. 8.00-18.00.  

Lokal wyborczy będzie się mieścić w nowym budynku  Urzędu Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 21.  Gmina Stare Babice jest okręgiem 

dwumandatowym, w związku z tym do Rady Powiatowej MIR zostanie wybranych  dwóch członków. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady 

Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej  musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie 

oraz listę podpisów poparcia, co najmniej 50 członków. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony 

internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać do dnia 8 maja 2015. (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału 

Biura MIR,  lub złożyć  w dniu 11 maja  2015 r. go godz. 15.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Szczegółowe 

informacje o zasadach wyborów i wzory dokumentów niezbędnych do zgłaszania kandydatów można uzyskać w Oddziale Biura M.I.R. pod adresem 

Warszawa Wesoła ul.  Zółkiewskiego 17, pod nr tel. (22) 733 5395 w. 1, tel. fax (22) 733 55 29, e-mail: wars@mir.pl oraz na stronie internetowej www.mir.pl. 

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków zawiadamia o przerwach w dostawie prądu: w dniu 
28 kwietnia 2015 w miejscowościach Zalesie i Wierzbin, ulice: Trakt Królewski od 167 i 182 do 185 i 202, Królewicza Jakuba, Sklep od 09:00 do 14:00; w dniu 
29 kwietnia 2015 w miejscowości Borzęcin Mały, ulica Kosmowska od 142 do 188  i od 145 do 183 od 08:00 do 15:00; w dniu 30 kwietnia 2015 
w miejscowości Zielonki Wieś, ulica Kukuczki od 13:00 do 16:00. 

 

NAPRAWA DRÓG Od miesiąca trwają wiosenne prace przy naprawach dróg gminnych. W miejscowościach gminnych wykonywane jest podsypywanie 

kruszywa i równanie nawierzchni dróg gruntowych. Prace będą sukcesywnie prowadzone na terenie całej gminy.   

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Do 15 kwietnia trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice – południowej strony ul. Koczarskiej oraz rejonu ulicy Mizikowskiego.  Do wójta gminy nie 

wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym procedura przebiegać będzie zgodnie z zapowiadanym wcześniej harmonogramem.   

 

ROKOWANIA NIEROZSTRZYGNIĘTE Urząd Gminy Stare Babice informuje, że sprzedaż w drodze rokowań autobusu marki Renault model MASTER nie doszła 

do skutku z powodu braku oferentów.  

 

 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 24 kwietnia 2015 r. Nr 436 
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