Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice 23 marca 2012 r. Nr 313
SESJA RADY. W dniu 29 marca 2012 o godz. 15:00 odbędzie się XV Sesji Rady Gminy, przewiduje się podjęcie
8 uchwał. Z tematami sesji będzie można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie
internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl 2601

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza :
•

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klaudyn.
a) działka nr ewidencyjny 842/06 o powierzchni 0,2967 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena
wywoławcza- 741 750,00 PLN netto, Wadium 5 % ceny wywoławczej
b) działka nr ewidencyjny 842/7 o powierzchni 0,3000 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena
wywoławcza – 750 000, 00 PLN netto. Wadium 5 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2012 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32. 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.

•

przetarg nieograniczony na wykonanie projektu szatni w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.
Przetarg odbędzie się dnia 4 kwietnia 2012 r. o godz. 1200 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.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI. Przypominamy, że do 31 marca 2012 przyjmowane są 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
4-latki
5-latki
6-latki

rocznik 2009
rocznik 2008
rocznik 2007
rocznik 2006

Karty zgłoszeń można pobrać ze stron
internetowych przedszkoli, gminy
lub osobiście z placówek

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
ul. Skalbmierskiej 5 organizuje w soboty tzw. "Dzień otwarty” 28 kwietnia 2012 r. w godz. 9:00-13:00. Urząd Skarbowy
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 2 kwietnia (poniedziałki) w godz. 10:00-17:00
w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.

ZAMELDUJ SIĘ LUB ZGŁOŚ FAKT ZAMIESZKANIA W GMINIE STARE BABICE NA DRUKU NIP-3/ EDG-1 I WEŹ
UDZIAŁ W KONKURSIE! CZEKAJA NA CIEBIE NAGRODY!. Wójt Gminy kontynuuje konkurs ogłoszony w 2011
„ Mieszkam w Gminie Stare Babice i sprowadzam tu swój podatek dochodowy” Celem Konkursu jest
zachęcenie osób niezameldowanych na pobyt stały, a mieszkających na terenie Gminy Stare Babice do spełnienia
obowiązku meldunkowego, czyli zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Jak również
zachęcenie osób, które nie mogą dokonać meldunku, do złożenia oświadczenia, że mieszkają na terenie Gminy Stare
Babice poprzez wypełnienie formularza NIP-3 (przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) lub EDG-1
( przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) Każda osoba rozlicza się w Urzędzie Skarbowym odprowadza
od uzyskanych przez siebie dochodów podatek dochodowy, który w dużej części przekazywany jest do Gminy właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania. Składając w/w formularze, część podatku trafi do babickiej Gminy i dzięki temu
dodatkowe środki Gmina będzie mogła przekazać na realizację ważnych dla jej mieszkańców zadań i inwestycji.
Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy (tel. 22 752 87 51) lub na stronie internetowej
www. stare-babice.waw.pl. Dla uczestników konkursu przewidziane są ciekawe nagrody. Zachęcamy do udziału.

