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

Ogłoszenie o konkursie ofert - upowszechnianie kultry fizycznej i turystyki
OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WASILKOWA
zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z terenu Gminy Wasilków
do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
Prosimy o zapoznanie się Regulaminem konkursu.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udzieli Państwu pracownik Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie - Urszula Kosińska (email: u.kosinska(at)wasilkow.pl / tel. 85 718 57 00)
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