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GMINA, URZĄD, TEREN 

 

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIM DLA WÓJTA  27 czerwca podczas X sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie podjęli 

uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce. 

Wójt Gminy dokonał oficjalnej prezentacji nowego Sekretarza Gminy-Pana Michała Więckiewicza. Rada Gminy odwołała 

dotychczasową panią Skarbnik-Panią Irenę Sotomską, która przechodzi na emeryturę. Radni powołali nową panią Skarbnik-

Mariolę Sarzyńską.  

 

WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko. Projekt będzie wyłożony w dniach od  8 lipca do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, 

pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora>>>Plany 

miejscowe w przygotowaniu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godz. 17:00. 

 

UL. SPORTOWA – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Informujemy, że została podpisana umowa na odtworzenie 

nawierzchni po budowie kanalizacji na ulicy Sportowej (odcinek od ul. Białej Góry do ul. Jakubowicza). Wykonawca  

ma 40 dniowy termin na wykonanie wszystkich prac wynikających z umowy. Prace nadzoruje GPK Eko-Babice Sp. z o.o. 

 

STAWIAMY NA EKOLOGIĘ-KĄCIK ADOPCYJNY ROŚLIN Szanowni Mieszkańcy, 25 maja podczas Dnia Babic na stoisku 

urzędu gminy ogromną popularnością cieszyły zaprezentowane rozwiązania ekologiczne dotyczące recyklingu. 

Rozpoczęliśmy w ten sposób cykl wydarzeń dla mieszkańców, które mają Państwu przybliżyć ekologię na co dzień.  

Od 8 lipca zapraszamy do Kącika Adopcyjnego Roślin. Punkt będzie zlokalizowany w urzędzie gminy przy ul. Rynek 21. 

Masz roślinę, której nie chcesz? Przynieś ją tutaj. Podoba Ci się któraś z roślin? Zabierz ją do domu! 

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY W trosce o wygląd naszej Gminy, środowisko oraz bezpieczeństwo, apelujemy  

do właścicieli, posiadaczy, zarządców, użytkowników wieczystych oraz dzierżawców gruntów z terenu Gminy Stare Babice 

o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych. Informujemy, że w sytuacji gdy zachwaszczona  

i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia  

jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821), 

jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego. 

 

GODZINY OTWARCIA GPSZOK w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada): wtorek, środa, czwartek, piątek  

14:00-18:00, sobota 10:00-16:00. Więcej informacji o zasadach oddawania odpadów na stronie www.stare-babice.pl  

w zakładce Ochrona środowiska>>>Punkt selektywnej zbiorki odpadów. 

 

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU  Informujemy Państwa o planowanych przez PGE Dystrybucja S.A. 

wyłączeniach prądu: 10 lipca w godz. 10:00-16:00 w Starych Babicach przy ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego. 

 

DOFINANSUJĄ ZADANIA SOŁECKIE 18 czerwca Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie 

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. Władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom pomoc 

finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. W tej grupie jest Gmina Stare Babice, która zgłosiła  

5 zadań. Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wyniesie 10.000,00 zł. 

 

BILANS OTWARCIA Informujemy, że na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca dostępny jest Bilans 

Otwarcia kadencji 2018 - 2023 - diagnoza stanu Gminy Stare Babice, gdzie ujęto zagadnienia w sposób statystyczny, opisowy 

oraz finansowy.  

ZAPROSZENIA 

 

KULTURALNE LATO – KONCERT RAZ DWA TRZY – ŚPIEWASZ TY odbędzie się 7 lipca o godz. 17:00 na scenie letniej  

w babickim parku. Wstęp wolny, zapraszamy wszystkie dzieci! 

 


