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KONKURSY i PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza :
• otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania
i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice. Oferty należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2012 r. godz. 1600 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice
(pok. 18), ul. Rynek 32. Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych
(pok. nr 134, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
•

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Zielonki Parcela, stanowiącej działkę nr ew. 287/2. o pow. 0,0587 ha na okres 10 lat. Nieruchomość
przeznaczona jest pod usługi. Czynsz minimalny najmu netto 2000 zł + podatek vat, w stosunku miesięcznym.
Przetarg odbędzie się dnia 21 marca 2012 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32. Wadium: 300,00 zł Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 132, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej
www.bip.stare-babice. waw.pl.

•

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym, przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa
drogowego łamanego klińca dolomitowego o frakcji 4- 31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5 mm
oraz 32-63 mm, samochodami samowładczymi na teren gminy Stare Babice Przetarg odbędzie się dnia 5 marca
2012 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani
przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 134, nr tel. 022-722-95-36)
lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU ofert na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice
z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku, pod nazwą pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod
nazwą: „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom” wybrana została oferta Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
WYWÓZ ODPADÓW POSEGREGOWANYCH. Przypominamy, że odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
• Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów – 12 marca,
• Janów, Klaudyn, Kwirynów – 13 marca,
• Babice Nowe, Stare Babice –14 marca,
• Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś –15 marca,
• Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn –16 marca,
ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI. Od dnia 1 do 31 marca 2012 będą przyjmowane zapisy dzieci ( na podstawie karty
zgłoszeń) w Przedszkolach w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego i w Borzęcinie Dużym, na rok szkolny 2012/2013
do gminnych przedszkoli :
3-latki
rocznik 2009
Karty zgłoszeń można pobrać ze stron
4-latki
rocznik 2008
internetowych przedszkoli, gminy
5-latki
rocznik 2009
lub osobiście z placówek
6-latki
rocznik 2010

DNI OTWARTE URZĘDU SKARBOWEGO - Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za rok 2011. Aby dopomóc
w realizacji wszystkich formalności związanych z wypełnianiem druków, Urząd Skarbowy Warszawa Bielany organizuje
w soboty tzw. "Dni otwarte": 10 marca 2012 r. i 28 kwietnia 2012 r. w godz. 9:00-13:00. Urząd Skarbowy przy
ul. Skalbmierskiej 5 informuje ponadto o wydłużonych godzinach pracy (8.00-18.00) w dniach: 24, 25, 26, 27, 30 kwietnia 2012 r. Dodatkowo będą zorganizowane dyżury w naszej Gminie w dniach 19 marca, 2 kwietnia (poniedziałki)
w godz. 10:0017:00 w Sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32

