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

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Gimnastyka a profilaktyka
Ogłoszenie
o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Gimnastyka a profilaktyka złożonej w
trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wasilkowie, ul. Polna 70, 16-010
Wasilków KRS 0000564025

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 26 marca 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: j.wasilewska@wasilkow.pl .
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XXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 7 września 2016r. o godzinie 16:00
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Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
2016-09-02 14:06:13

Informacja po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną
2016-09-02 08:48:01

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i
rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej
w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie
Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”
2016-08-30 11:46:10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do
zmiany ogłoszenia o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-08-24 14:09:17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-08-24 14:05:56

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny
395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z
dokumentacją techniczną
2016-08-23 15:58:21

Ogłoszenie o przetargu
2016-08-19 11:31:34

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. przebudowy i
rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej
w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie
Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”
2016-08-19 08:50:06
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