
 
ZMIANY  W OPŁATACH ZA WODĘ I ŚCIEKI Od dnia 1 czerwca 2012r nastąpi zmiana opłaty za wodę i ścieki wprowadzona  
Uchwałą Rady Gminy nr XVI/156/12 z dnia 25 kwietnia b.r..  Rada Gminy uchwaliła dopłatę do taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Stare Babice na 
okres od dnia 1 czerwca 2012r. do dnia 31 maja 2013r., dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z 
o.o., w wysokości: 1) 0,82 zł netto + VAT do ceny 1 m3 wody, 2) 6,04 zł netto + VAT do ceny 1 m3 ścieków, 
w wyniku czego taryfowe ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
wyniosą: 1) cena wody: 3,31 zł/m3 netto + VAT, 2) cena ścieków: 5,30 zł/m3 netto + VAT. 
W związku z powyższym zalecamy spisać stan licznika zużycia wody na dzień 31 maja 2012r., i zgłosić  do Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice pod numer telefonu 22 722-90-08. 
 

SESJA RADY W dniu 30 maja br odbyła się  XVII Sesja Rady Gminy na której  podjęto  12 uchwał, z którymi  można 
zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl oraz w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń (I piętro) 
oraz w Biurze Rady pok. 15. 
 

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na wzmocnienie istniejących 
nawierzchni dróg gminnych, posiadających nawierzchnię z kruszywa mineralnego lub betonowego, destruktem 
bitumicznym. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie  (pok. 18) Urzędu Gminy w 
Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, 
nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.  
 

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ  Wójt Gminy Stare Babice ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: 

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Borzęcinie Dużym ul.Warszawska 697, 

• I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul.Akacjowa 12. 
Z ogłoszeniem można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice  oraz na stronie  internetowej 
www.bip.stare-babice.waw.pl. Informacji udziela Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej – Adolf Jarkowiec 
tel. 22 722 90 78. Oferty należy składać w terminie do 5 czerwca 2012r. do godz.1600, w sekretariacie Urzędu Gminy w 
Starych Babicach ul.Rynek 32, (pok.18).  
 

ZWIERZĘTA ZGUBIONE-ZNALEZIONE. Poszukujemy właścicieli psów lub osób mogących zapewnić im dom, których 
zdjęcia zamieszczono na stronie www.stare-babice.waw.pl.  Zwierzęta zostały znalezione na terenie gminy Stare Babice 
w kwietniu i maju bieżącego roku. Psy przebywają w lecznicy dla zwierząt przy ul. Warszawskiej 236 w Latchorzewie. 
Prosimy o kontakt z Kliniką Weterynaryjną przy ul. Warszawskiej lub Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Stare Babice (pok. 12, nr tel. 22 722 90 06). Uratujmy je od schroniska! 
 

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE BABICKIEJ Dnia  3 czerwca 2012 r. w godz. 14.00-20.00 odbędzie się Piknik Rodzinny na 
terenie szkolnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcyjnych konkursów , loterii i zabaw dla dzieci i rodziców w tym bieg o Puchar Wójta i Puchar Rady Rodziców.  
Dyrektor szkoły zaprasza dzieci wraz z rodzicami do wspólnej - sportowej i piknikowej zabawy. 
 

KONCERT LAUREATÓW XX JUBILEUSZOWEGO POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO STARE BABICE 2012 W 
najbliższą sobotę 2 czerwca o godzinie 18.00 w sali koncertowej I Gminnego Gimnazjum w  Koczargach Starych ul. 
Akacjowa 12, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów dwudziestej jubileuszowej edycji konkursu 
muzycznego.  Dyplomy i upominki otrzymają wszyscy uczestnicy II etapu przesłuchań. W programie sobotniego koncertu 
zaprezentują się laureaci tegorocznego konkursu, oraz wystąpi Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic, która wykona 
znane tematy muzyki filmowej.  Zapraszamy do Koczarg wszystkich młodych muzyków, także laureatów poprzednich 
dziewiętnastu edycji naszego babickiego konkursu, ich rodziny i przyjaciół! 
 

DZIEŃ DZIECKA  Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na Gminny Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się 2 czerwca w godz. 
13.00- 17.00 na  Strefie Rekreacji Dziecięcej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 
697. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym przewidziano występy artystyczne, a także pokazy sztuk 
walk karate, tańca towarzyskiego, gry i zabawy oraz trening pokazowy „Małej Akademii Rozwoju Sportowego dla 

Przedszkolaków”.                            Drogie Dzieci z okazji Waszego Święta 

uśmiechów na twarzach, radości z zabaw i słońca na co dzień 
 życzy Wójt Gminy Stare Babice. 
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