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 .
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Dodana: 15 luty 2018 10:30
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Oferta PZW.pdf (PDF, 5,83 MB)
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Zał. nr 2 formularz konsultacyjny - uwagi do oferty.doc (DOC, 18 KB)
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OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia poegajacego
na budowie budynku szkoleniowo - administracyjnego z garażem z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz nawierzchni
utwardzonej (tor z placem do doskonalenia techniki jazdy oraz manewrów
technicznych) wraz z murami oporowymi oraz z infrastrukturą techniczną,
realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1119, 1120, 1121 położonych
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