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Aktualności

Lista stron
1. Informacja "Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora na lata 20162018" z dnia 2015-12-27 dotyczący komisji k
2. Informacja "Ogłoszenie wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznego w
zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób w 2016 roku" z dnia 201
3. Informacja "Ogłoszenie wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na powierzenie realizacji zadania
publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Miasta Suwałk w 2016 roku." z dnia 2015-12-1
4. Informacja "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rzecz
mieszkańców Suwałk w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Suwałk w
2016 roku." z dnia 2015-11-23 dotyczący konkurs
5. Informacja "Ogłoszenie o otwartych konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób." z
6. Informacja "Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób na ro
7. Informacja "Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Miasta Suwałk w 2016 roku. " z dnia 20158. Informacja "Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku. " z dnia 2015-11-16 dotyczący
powołania komisji konkursowej
9. Informacja "Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób starszych – wspieranie
działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozw
10. Informacja "Oferta realizacji zadania publicznego w w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży w 2015 r. :" z dnia 2015-10-30 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego
11. Informacja "Informacja o wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert." z dnia 2015-10-28
dotyczący udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
12. 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 ro
13. Informacja "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego. Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym" z dnia 2015-10-16 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego
14. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych kultury i dziedzictwa
narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

15. Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej
inicjatywy w związku z prowadzoną działalnością sportową w Mieście Suwałki, zgodnie z uchwałą nr
XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maj
16.
17. Informacja "Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego otwartego
konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
18. 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
19. Informacja "Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej 2015 r." z dnia 2015-07-15 dotyczący
ogłoszenia
20. Informacja "Zarządzenie Nr 262/2015 Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie powołania komisji konkursowej ds.
opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
21. 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
22. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin
23. 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
24. 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
25. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki
bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz ratownictwa wodnego." z dnia 2015-05-12 dotyczący udzielenia
wsparcia na realizację zadania publicznego
26. 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
27.
28.
29. Informacja "ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku" z dnia 2015-03-27 dotyczący ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert
30. 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
31. Informacja "w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015
roku" z dnia 2015-03-19 dotyczący sprawie ogłosze
32. Informacja "w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego
na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych r

33. 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
34. Informacja "Wynik drugiego otwartego konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz
mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku" z
dnia 2015-03-16 dotyczący wyniku otwartego konkurs
35. 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
36. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2015 r. " z dnia 2015-03-02 dotyczący ogło
37. Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
38. Informacja "o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
39. Informacja "w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 roku" z dnia
2015-02-18 dotyczący powołania komisji ..
40. Informacja "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych na 2015 r." z dnia 2015-02-13 dotyczący otwartego
41. Informacja "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r." z dnia
2015-02-13 dotyczący otwartego konkursu ofert
42. Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „XXIII Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy w Suwałkach” " z dnia 2015-02-10
dotyczący oferty realizacji zadania publicznego
43. Informacja "Informacja o wycofaniu oferty realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej" z
dnia 2015-02-09 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego
44.
45. Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert." z dnia 2015-01-15
dotyczący udzielenia wsparcia na realizację zadania
46. Informacja "Wynik pierwszego otwartego konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku" z
dnia 2015-01-12 dotyczący wyników otwartego konkur
47. Informacja "Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej za organizację Finałów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy" z dnia 2015-01-12 dotyczący przyznania nagrody
48. Informacja "Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku" z dnia 2015-01-08 dotyczący ogłoszenia
wyników konkursu ofert
49. Informacja "Ogłoszenie wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w
zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku" z dnia 20
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