Urząd Miejski w Suwałkach
Urząd Miejs ki w Suwałkach

Aktualności

Lista stron
1. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowych w ramach
Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2013/2014” " z dnia 2013-12-31 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego
2. Informacja "Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz
mieszkańców Miasta Suwałk" z dnia 2013-12-13
3. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
4. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r." z dnia 2013-12-03 dotyczący konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
5. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r." z dnia 2013-12-03 dotyczący Konkurs ofert na realizację
zadań publicznych
6. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2014 r. " z dnia 2013-12-03 dotyczący nabór wniosków
7. Informacja "Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w
2014 roku" z dnia 2013-12-02 dotyczący re
8. Informacja "Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz
mieszkańców Miasta Suwałk" z dnia 20139. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu
ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwi
10. Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zauważ niewidomego 2"
11. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Otwarte integracyjne zawody mikołajkowe
w bowlingu”" z dnia 2013-11-22 dotyczący realizacji zadania publicznego
12. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public
13. Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej
inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw
14. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prezentacja repertuaru zespołu „Złota
Jesień” na VII Forum Polonijnym w Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej”" z dnia
2013-10-17 dotyczący realizacji zadania pub
15. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public
16. Informacja "Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w
Mieście Suwałki w 2013 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28
maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i tryb
17. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech zawodów
lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”" z dnia 2013-09-11 dotyczący realizacji zadania publicznego
18. Informacja "Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowych w ramach Miejskiej
Rywalizacji Sportowej 2013/2014”" z dnia 2013-09-09 dotyczący realizacji zadania publicznego
19. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży
20. Informacja "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego Prowadzenie poradnictwa psychologicznoprawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy ul Kościuszki
71 w Suwałkach" z dnia 2013-08-21 dotyczący
21. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 r." z dnia 2013-08-08 dotyczący naboru wniosków
22. Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej
inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw
23. Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej
inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania r
24. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu tworzenia
punktu informacji turystycznej – wsparcie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w
okresie 1 lipca – 31 grudnia 2013 roku" z dnia 201
25. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ
26. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku" z dnia 2013-05-27 d
27. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Piłki Nożnej Dzieci”" z dnia 201305-20 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego
28. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ
29. Informacja "oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sport w realu, nie w wirtualu” " z dnia 2013-05-09
30. Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej
inicjatywy zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania roz
31. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Suwałk w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r." z dnia 2013-04-08 dotyczący
wyniku otwartego konkursu ofert
32. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

33. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski młodzików w sumo w
2013 r.”" z dnia 2013-03-13 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego
34. Informacja "Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację
rządową z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w
Suwałkach" z dnia 2013-03-06 dotycząca konkursu
35. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ
36. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2013 roku." z dnia 2013-03-04 dotycząca wyniku
konkursu of
37. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Halowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół
Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”" z dnia 2013-02-25 dotyczący oferty
realizacji zadania publicznego
38. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku" z dnia 2013-02-20 dotyczący wyniku otwartego konkursu ofert
39. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania w 2013 roku" z dnia 2013-02-12 dotyczący wyników otwartego konkursu ofert
40. Informacja "Lista osób, którym przyznano nagrody w dziedzinie kultury doroczne za 2012 r. i jubileuszowe" z
dnia 2013-02-11 dotyczący nagród
41. Informacja "w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących
się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami" z dnia 201302-05 dotycząca stypendiów
42. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach" z dnia 2013-0201 dotyczący konkursu ofert.
43. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 201
44. Informacja "Wynik naboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w
Mieście Suwałki w 2013 roku zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu fin
45. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na
rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o w
46. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ
47. Informacja "Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji
zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2013 roku." z
dnia 2013-01-15 dotyczący konkursu ofert.
48. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku." z dnia 2013-01-11 d
49. Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2013 roku." z dnia 2013-01-07 dotyczą
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