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)
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Lista stron
OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.30.2018
2019-02-06 12:31:41

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia
27.04.2017 r., znak: AR.6740.3.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
obejmującej budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów raz z kładką nad rzeką Supraśl,
przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji

przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji
deszczowej, sieci energetycznej oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i sieci
gazowej na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej
(drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”,
zlokalizowanej na działkach o nr ewid. : 561, 3688, 1388/1, 1387/1, 3686, 2543, 3682/6,
3681/2, 3682/1, 1373/1, 1584/16, 3689/1, 3681/3 – obręb 13 Wasilków, jed. ewid. m.
Wasilków, w części dotyczącej budowy kładki nad rzeką Supraśl zlokalizowanej na
działkach 3886, 3688, 3689/1, 2543, 3681/3- obręb 13, jedn. ewid. m. Wasilków.
Czytaj więcej
Informacja o działaniach lobbingowych w 2018 roku
2019-02-05 09:23:59

Czytaj więcej
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku
2019-01-31 15:54:57

Czytaj więcej
Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019-2020
2019-01-29 14:57:36

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019-2020
Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
2019-01-25 09:38:07

Czytaj więcej
Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Seniorów w dniu 29 stycznia 2019 roku o godzinie
10.00
2019-01-23 16:23:17

Czytaj więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu
burmistrza
2019-01-22 16:34:59

Czytaj więcej
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie obywatelskiej

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej
2019-01-16 09:14:58

Czytaj więcej
Wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2019 r.
2019-01-14 09:46:54
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