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18 CZE 2019
Sesja Rady Gminy - 26.06.2019 r.

kategoria:

Komunikaty
urzędowe

W środę 26 czerwca o godzinie 15.00 odbędzie się sesja Rady Gminy, która poświęcona będzie
między innymi Raportowi o Stanie Gminy oraz Sprawozdaniu Finansowemu za rok 2018. Ramowy
plan sesji w załączeniu.

25 WRZ 2017
kategoria:

Zasady odprowadzania ścieków oraz wód opadowych z terenu
nieruchomości

Komunikaty
urzędowe

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej. W przypadku braku możliwości realizacji takiego przyłączenia, mają obowiązek
wyposażyć nieruchomość (posesję) w szczelny, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (tzw.
szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

06 LIP 2017

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Szałsza

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 1000 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul.
Oświęcimskiej 2a, rozpocznie się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Szałsza

06 LIP 2017
W Starostwie Powiatowym zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu
opisowo-kartograﬁcznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów ewidencyjnych: Czekanów, Przezchlebie, Szałsza, Świętoszowice i
Ziemięcice w jednostce ewidencyjnej Zbrosław

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41, w terminie od 21 lipca
2017 roku do 10 sierpnia 2017 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy,
zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograﬁcznego modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czekanów, Przezchlebie, Szałsza, Świętoszowice i
Ziemięcice w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice

05 LIP 2017
kategoria:

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego

Komunikaty
urzędowe

Oferta Stowarzyszenia na rzecz promocji sportów konnych Lando o wsparcie realizacji zadania
publicznego pt. „Organizacja XXXIII Mistrzostw Polski w powożeniu zaprzęgami parokonnymi,
międzynarodowych zawodów CAI3* w powożeniu i zawodów krajowych w powożeniu”

08 CZE 2017
Oferta o wsparcie realizacji zadania.

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, iż dnia 7.06.2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Szachowego
„Strzybniczanka” Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 36, o
wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach

Klasycznych”

18 KWI 2017
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w
Ptakowicach

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

1 czerwca 2017 r. odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Ptakowice

23 MAR 2017
Podatki do zmiany 2017

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Zmiany w podatkach z powodu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wieszowa,
Zawada, Karchowice, Boniowice

06 LUT 2017
kategoria:

Spotkanie z PKO Bank Polski

Komunikaty
urzędowe

SPOTKANIE PRZEŁOŻONE

20 STY 2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których
przeprowadzenie przewiduje Urząd Gminy Zbrosławice w 2017 roku

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przeprowadzenie przewiduje Urząd
Gminy Zbrosławice w 2017 roku
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