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

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty
Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
pn.: „Zajęcia sportowe dla wszystkich” złożonej w trybie pozakonkursowym
przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach.

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 www.wasilkow.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 marca 2016 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: u.kosinska@wasilkow.pl

Załączniki
KGW Dąbrówki - Zajęcia sportowe dla wszystkich.pdf (PDF, 6,89 MB)
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Lista stron
Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków - kładka
2018-11-22 12:24:30

Czytaj więcej
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w
Wasilkowie Etap IV
2018-11-22 12:23:51

Czytaj więcej

Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I (2)
2018-10-19 13:58:49

Czytaj więcej
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława
Rabczyńskiego w Wasilkowie
2018-10-10 15:00:39

Czytaj więcej
Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”
2018-09-28 13:54:11

Czytaj więcej
Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I
2018-09-17 10:41:09

Czytaj więcej
Informacja o wyborze oferty
2018-07-31 10:28:30

Informacja o wyborze oferty dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w
Wasilkowie
Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów
Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych
2018-06-19 14:44:48

Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.
Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania
„Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako
część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w
Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w
Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)
2018-05-18 14:57:23

Czytaj więcej
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