
 

SESJA RADY GMINY  Dnia 5 lutego br. (czwartek) odbyła się IV sesja Rady Gminy Stare Babice w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Podjęto 11 uchwał, z  tematami uchwał można zapoznać 

się na stronie internetowej i BIP www.bip.stare-babice.waw.pl. 

 

OBWIESZCZENIE SPÓŁKI WODNEJ . Zarząd Spółki Wodnej „BABICE” zwołuje doroczne Walne 

Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej, które odbędzie się 20 lutego 23015 r. o godz. 18:00wnowym budynku 

Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21- sala konferencyjna. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO. Zarząd Transportu Miejskiego 

informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „ Planu zrównoważonego dla m.st. Warszawy z 

uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami 

sąsiadującymi. Konsultacje społeczne trwają od 30 stycznia do 20 lutego 2015r. Zapraszamy Mieszkańców do 

zapoznania się z Planem Transportowym oraz przesyłanie swoich opinii. Wszystkie zgłoszone opinie zostaną 

rozpatrzone przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego, 

zasadne wnioski zostaną umieszczone w dokumencie Planu transportowego. Z konsultowanym projektem 

dokumentu można zapoznać się  na stronie internetowej www.stare-babice.pl. Zapraszamy również  do punktu 

konsultacyjnego w dniach 11 i 19 lutego 2015 w godz. 16:00-19:00 zorganizowanego w Warsztacie Warszawskim 

przy ul. Konstytucji 4 

 

AKCJA KRWIODAWSTWA.  

1.8 lutego 2015 ( niedziela)  w godz. 9:00-12:30.  na parkingu przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Laskach ul. Partyzantów 30. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL, oraz 

adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku.  

2. 11 lutego 2015 ( środa) w godz. Od 9:00 do 13:00 na terenie Rynku Hurtowego Bronisze ( wjazd na teren 

rynku bezpłatny- wyjazdem służbowym) . Podczas akcji będzie można zgłosić chęć zostania dawcą szpiku kostnego 

.Więcej informacji www.szpik.info 
 

PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg na :  

- na utrzymanie zieleni przy drogach i placach gminnych na terenie gminy Stare Babice Ofertę należy złożyć w 

siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 11 lutego 

2015r.  do godziny 12:00 

- na prace geodezyjne na potrzeby Gminy Stare Babice. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare 

Babice, ul. Rynek 32 Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 10 lutego 2015 r.  do godziny 12:00 

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl lub w Referacie Zamówień 

Publicznych po nr. telefonu 22 730-80-34 lub 37.  
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