
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

REFERENDUM GMINNE Szanowni Mieszkańcy! Aby referendum gminne 4 czerwca dotyczące tzw. ustawy 
metropolitalnej  było ważne, musi wziąć w nim udział min. 30% uprawnionych. Zachęcamy Państwa, aby 
niezależnie od poglądów, przyjść i oddać swój głos. Lokale wyborcze będą zlokalizowane w następujących 
placówkach: Gminnym Przedszkolu w Blizne Jasińskiego, Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych 
Babicach, Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych, 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Poniżej prezentujemy kalendarz czynności 
związanych z przeprowadzeniem referendum: 
 

Termin wykonania 
czynności 

Treść czynności 

do dnia 25.04.2017 r. zgłaszanie do Rady Gminy Stare Babice kandydatów na członków Gminnej Komisji  
do spraw Referendum w Starych Babicach 

do dnia 27.04.2017 r. powołanie przez Radę Gminy Stare Babice Gminnej Komisji do spraw Referendum  
w Starych Babicach 

do dnia 05.05.2017 r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Stare Babice oraz 
zamieszczenia w BIP-ie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  
o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie 
komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych  
do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum 

do dnia 10.05.2017 r. zgłaszanie do Gminnej Komisji do spraw Referendum w Starych Babicach  kandydatów  
na członków obwodowych komisji do spraw referendum 

do dnia 12.05.2017 r. powołanie przez Gminną Komisję do spraw Referendum w Starych Babicach obwodowych 
komisji do spraw referendum 

 sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 
 
 

do dnia 14.05.2017 r . 

zgłaszanie Wójtowi Gminy Stare Babice przez uprawnione osoby do udziału w referendum 
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę  
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 

 przekazanie przez Wójta Gminy Stare Babice osobom uprawnionym do udziału  
w referendum w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczonego  
w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o referendum 

do dnia 26.05.2017 r. składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia 30.05.2017 r. składanie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum wniosków  
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranych przez siebie obwodzie głosowania 

dnia 02.06.2017 r. 
godz. 24:00 

zakończenie kampanii referendalnej 

dnia 03.06.2017 r. przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji do spraw Referendum spisu osób 
uprawnionych do udziału w referendum 

dnia 04.06.2017 r. głosowanie od godziny 7:00 do godziny 21:00 
 
 

UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA Wójt gminy serdecznie zaprasza na uroczystość religijno– 
patriotyczną upamiętniającą 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicę katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Uroczystość odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. w Starych Babicach. Rozpocznie się  
o godz. 9:30 Mszą Św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, a o godz. 10:40 nastąpi 
przemarsz do Alei Dębów Katyńskich w Starych Babicach.  
 
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI Dnia 25 kwietnia o godz.14:00 w sali konferencyjnej  urzędu gminy 
przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare Babice, 
na które zapraszamy. 
 
XXX SESJA RADY GMINY Zapraszamy Mieszkańców na XXX Sesję Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie 
się 27 kwietnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach. 
 
 

      SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY  
 Stare Babice, dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr 525 

www.stare-babice.pl 
 


