Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

9

marca

2007r.

nr 97

www.stare-babice.waw.pl
Szkolenie - bezpieczeństwo żywności. Wójt Gminy Stare Babice i Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 marca br (czwartek) o godz. 10.00 w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach, ul. Rynek 14. Tematem szkolenia będzie
upowszechnianie standardów bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji. Szczegółowych
informacji udziela Maria Matuszewska (tel. kom. 0-600-620-206).
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniu 17 marca 2007r (sobota) w
godzinach 10:00 – 14:00 trzech pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany będzie pełniło
dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro, sala im. S.Zająca). Pracownicy
będą wydawać druki zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r, druki rejestracyjne /
aktualizacyjne NIP1, NIP3, oraz druki VZM tj. wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z
budownictwem mieszkaniowym, poniesionych w okresie od 01.05.2004r. do 31.12.2007r. Pracownicy nie
będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.
Formularz NIP – 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących
w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza
NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina
będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do
gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać
budżety sąsiednich samorządów.
Apelujemy do mieszkańców Koczarg Starych, Janowa wzdłuż ul. Andersa i ul. Pohulanki, Kwirynowa
ul. Maczka, Babic Nowych ulic Ogrodniczej i Dolnej o podłączanie się do nowo wybudowanych, w
ramach ZPORR, sieci kanalizacyjnych. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się
do GPK „Eko-Babice” ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.
Zmiana siedziby GOPS - u. Od dnia 15 marca br siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
będzie mieścić się w budynku przy ul Rynek 11 (nad Pocztą), telefon: 022-722-90-11.
Bezdomne zwierzęta na terenie gminy. Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia br. odbędzie się
przegląd gminy pod kątem obecności bezdomnych zwierząt. Wyłapane podczas przeglądu bezdomne
zwierzęta trafią do schroniska w Sulejowie. Podmiot wyłapujący: Zbigniew Jaworski zam. Błonie
ul. Krótka 3.
Rozstrzygnięte przetargi. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
• na wykonanie projektu budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach. Wpłynęły 2 oferty, wybrano
najkorzystniejszą firmy Arkom Projekt Arkadiusz Merchel z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Ireny 126.
Cena oferty wynosi 89 060 zł brutto. Prace będą wykonywane do 14 grudnia br.
• wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice
ul. Kutrzeby. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą firmy Arkom Projekt Arkadiusz Merchel
z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Ireny 126. Cena oferty wynosi 89 060 zł brutto. Prace będą
wykonywane do 14 grudnia br.
• wykonanie projektu budowy ul. Białej Góry w Zielonkach. Wpłynęły 2 oferty, wybrano
najkorzystniejszą firmy ABART Agnieszka Bartonowicz z siedzibą 05-825 Grodzisk Maz, ul.
Jabłoniowa 2i. Cena oferty wynosi 87 840 zł brutto. Prace będą wykonywane do 14 grudnia br.
Wybrano również ofertę na utrzymanie zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice w
trybie zamówienia publicznego - zapytania o cenę. Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę firmy „ROBOTY
LEŚNO-OGRODNICZE I KONSERWACJA PARKÓW inż. Eustachiusz Kołakowski” z siedzibą przy
ul. Rekreacyjnej 10 w Jabłonnie. Prace będą wykonywane do 15 grudnia br.

