Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Polska się dowie o Wasilkowie
Ogłoszenie
o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: POLSKA SIĘ DOWIE O WASILKOWIE
złożonej w trybie pozakonkursowym przez POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W BIAŁYMSTOKU UL.
JUROWIECKA 33, 15-101 BIAŁYSTOK KRS 0000045169

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 lutego 2018 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:
osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wasilewska@wasilkow.pl .

Załączniki
Oferta PZW.pdf (PDF, 5,83 MB)
PZW ogłoszenie o możliwości składania uwag.doc (DOC, 128 KB)
Zał. nr 2 formularz konsultacyjny - uwagi do oferty.doc (DOC, 18 KB)

Metryka strony
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Wasilkowie
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kowalska-Wasilewska
Opublikował: Joanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-02-2018
Data udostępnienia w BIP: 15-02-2018 10:30
Data modyfikacji informacji: 15-02-2018 10:30

Lista stron
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BGGN.6220.04.2013 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zakupie i montażu paneli
fotowoltaicznych o mocy całkowitej 1000 kW stanowiących elektrownię fotowoltaiczną
w Wasilkowie realizowanego na działce nr ewid. 411, gm. Wasilków.
2016-01-15 14:36:38

Czytaj więcej

Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok
- Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E.
Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część 2: Opracowanie
dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego,
Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej
nr 19)
2016-01-15 13:57:21

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE - ICP31 - gazociąg Osowicze
2016-01-05 13:09:42

Czytaj więcej
Ogłoszenie - Odwołanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze
2016-01-04 14:32:42

Czytaj więcej
Ogłoszenie - nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców
2015-12-31 14:52:01

Czytaj więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi
mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie
2015-12-31 14:44:43

Czytaj więcej
Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w
2016
2015-12-30 15:27:09

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE ul. Leśna w Sochoniach
2015-12-30 10:08:39

Czytaj więcej
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
2015-12-23 15:14:32

Czytaj więcej

Czytaj więcej
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