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www.stare-babice.pl
GMINA, URZĄD, TEREN
NAGRODA ZA PRZEWODNIK PO PLANOWANIU PRZESTRZENNYM informujemy, że Przewodnik po planowaniu
przestrzennym Gminy Stare Babice, stworzony na początku roku przez pracowników naszego urzędu, decyzją
Kapituły Nagrody imienia Jerzego Regulskiego otrzymał nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu
w kategorii Wiedza i upowszechnianie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 18 września. Ogólnodostępny,
jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał
z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Obecnie Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej
urzędu, a niebawem zostanie wydrukowany także w wersji papierowej.
PONOWNE WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP - LATCHORZEW ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 września do 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej:
http://www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Inwestora”, a następnie w zakładce „Plany miejscowe
w przygotowaniu”. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 w sali konferencyjnej
o godzinie 17:00.
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które
złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski. Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać
równocześnie trzy podstawowe warunki: 1. są zadaniami własnymi gminy 2. służą poprawie życia mieszkańców
3. są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wniosek, wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem jest
przedkładany wójtowi w terminie do 30 września 2019 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na rok
2020. Konsekwencją nie złożenia przez sołectwo w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy
wniosku do funduszu sołeckiego jest niewykorzystanie środków przypadających na sołectwo.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM informujemy, że zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na
roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Lutosławskiego w Klaudynie. Termin składania ofert upływa
19 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.stare-babice.pl

ZAPROSZENIA
DZIEŃ MAŁEGO WOJCIESZYNIANINA niedziela, 11 sierpnia, start godz. 14:00, Wojcieszyn teren Rekreacyjny przy
ul. Sielskiej
KONCERT RETROMANIA niedziela, 11 sierpnia, godz. 17:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury, ul. Południowa 2a
KOLEJNY KONCERT FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” niedziela, 11 sierpnia godz. 20:00, Kościół p.w. Matki
Bożej Królowej Meksyku w Laskach
KINO PLENEROWE NA LEŻAKACH FILM GREEN BOOK niedziela, 11 sierpnia godz. 21:00, plac przed Domem
Kultury w Zielonkach-Parceli
WARSZTATY TANECZNE DLA SENIORÓW poniedziałek-środa (12-14 sierpnia) godz. 17-18:30 hala sportowa
GOSiR, sala fitness, obowiązują zapisy www.strefazajec.pl, Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2a
ATRAKCJE DLA DZIECI W LIPKOWIE środa, 14 sierpnia w godzinach 17:00-19:00, plac zabaw w Lipkowie
u zbiegu ulic Akacjowej i Jakubowicza
PIKNIK "DISCO NA POLANIE" czwartek, 15 sierpnia, start godz. 17, Polana Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli

