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Otwarcie Przedszkola w Bliznem Jasińskiego. Z dniem 1 października rozpoczyna działalność nowe gminne
przedszkole w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1, do którego uczęszczać będzie 150 przedszkolaków. Placówka
czynna będzie od godz.6.30 do 17.00.
"Równać Szanse 2010". Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą załoŜyć
organizację pozarządową z terenów wiejskich. Celem projektów jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe Ŝycie
młodzieŜy w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków
upływa dnia 12 października br. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na
stronie internetowej: www.rownacszanse.pl oraz www.stare-babice.waw.pl

Z prac Komisji Rady. W nadchodzącym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i
BudŜetu w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice:
• dnia 5 października br. o godz. 16.00 - tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z informacją z wykonania
budŜetu gminy za I półrocze 2010r w tym ocena realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2010r, po którym
nastąpi wyjazd w celu zapoznania się z inwestycją „przepompownia główna ścieków” w Borzęcinie DuŜym.
• dnia 7 października br o godz.16.00 - tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Klaudyn; zachodniej
części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe- południowa strona
ulicy Warszawskiej; zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzecin DuŜy i części wsi
Borzęcin mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką oraz zaopiniowanie projektów uchwał w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku, zwolnień w podatku od nieruchomości.
Gminne nieruchomości do sprzedaŜy. Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy
przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
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W dniu 10 listopada br w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 o godz. 10.00 zostaną
przeprowadzone rokowania na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej obiektem sportowym, połoŜonej w Zielonkach
Parceli , stanowiącej działkę oznaczoną numerem 201, o powierzchni 0,9098 ha , opisaną w KW WA1P/00095228/3.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinne. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych "Rokowania Zielonki
Parcele – działka nr 201" moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pokój nr 18) w
terminie do dnia 5 listopada br do godz. 15.30.Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Referacie Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, tel. nr 22 722 91 39) lub na stronie www.stare-babice.waw.pl.
Ponadto informujemy, Ŝe przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Gminy w
miejscowości Latchorzew oraz Lipków nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak złoŜonych ofert.

Zagubione zwierzęta. Informujemy, Ŝe w dniu 28 września br. w Blizne Łaszczyńskiego zaginął pies rasy sznaucer
miniaturka, wabi się Ares. Szczegółowe informacje wraz ze zdjęciem na naszej stronie www.stare-babice.waw.plzakładka Ochrona Środowiska/Zwierzęta. Znalazcę prosimy o kontakt pod nr tel. 601 – 944 – 219. Przypominamy
równieŜ, Ŝe na stronie zamieszczane są na bieŜąco zdjęcia zwierząt zagubionych, znalezionych lub do oddania.

