Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

POMOC PUBLICZNA






























Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w 2019 r. (skan) (PDF, 12,56 MB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w 2019 r. (do odczytu) (DOC, 511,5 KB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2019 r. (skan) (PDF, 585,39 KB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2019 r. (do odczytu) (DOC, 68,5 KB)
Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w 2020 r. (skan) (PDF, 14,03 MB)

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w 2020 r. (do odczytu) (DOC, 577,5 KB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2020 r. (skan) (PDF, 739,52 KB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2020 r. (do odczytu) (DOC, 67,5 KB)
Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2019 r. stan na dzień 05.07.2021 r. (do odczytu) (PDF, 383,14 KB)
Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2019 r. stan na dzień 05.07.2021 r. (skan) (PDF, 521,07 KB)

wykaz ZMK za 2020 r.(skan) (PDF, 6,71 MB)








wykaz ZMK za 2020 r. (do odczytu) (DOCX, 30,35 KB)
wykaz ZMK za 2021 r. (do odczytu) (DOCX, 18,15 KB)
wykaz ZMK za 2021 r. (skan) (PDF, 1,23 MB)





Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2021 r. stan na dzień 05.01.2022 r. (do odczytu) (PDF, 4,49 MB)
Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2021 r. stan na dzień 05.01.2022 r. (skan) (PDF, 3,04 MB)





Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2020 r. stan na dzień 05.01.2022 r. (do odczytu) (PDF, 4,57 MB)
Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2020 r. stan na dzień 05.01.2022 r. (skan) (PDF, 3,33 MB)





Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2019 r. stan na dzień 05.01.2022 r. (do odczytu) (PDF, 4,56 MB)
Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2019 r. stan na dzień 05.01.2022 r. (skan) (PDF, 3,01 MB)





Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2021 r. stan na dzień 05.07.2021 r. (do odczytu) (PDF, 1,5 MB)
Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2021 r. stan na dzień 05.07.2021 r. (skan) (PDF, 1,06 MB)





Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2020 r. stan na dzień 05.07.2021 r. (do odczytu) (PDF, 2,03 MB)
Wartość udzielonej pomocy publicznej w 2020 r. stan na dzień 05.07.2021 r. (skan) (PDF, 1,36 MB)










Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w 2021 r. (skan).pdf (PDF, 15,1 MB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w 2021 r. (do odczytu).doc (DOC, 610 KB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2021 r. (skan).pdf (PDF, 804,15 KB)



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2021 r. (do odczytu).doc (DOC, 71,5 KB)
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