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SPOŁECZNE [1]

[2]
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w
zakresie: promocji wolontariatu; działalności na rzecz osób starszych. [2]
05/01/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w
2023 r.
Czytaj więcej » [2]
SPOŁECZNE [1]

[3]
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w
zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego [3]
05/01/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w
2023 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Czytaj więcej » [3]
URZĘDOWE [4]

[5]
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży - styczeń 2023 r. [5]
05/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa
Czytaj więcej » [5]
URZĘDOWE [4]
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[6]
Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie [6]
03/01/2023
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz.12.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i
petycji Rady Miejskiej w Augustowie.
Czytaj więcej » [6]
URZĘDOWE [4]

[7]
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - styczeń 2023 r. [7]
03/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej
wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został
zamieszczony na okres od 03.01.2023 r. r. do 24.01.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w
Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Czytaj więcej » [7]
URZĘDOWE [4]

[8]
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie w sprawie zagrożenia wystąpienia
grypy ptaków [8]
03/01/2023
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie informuje o zasadach ochrony drobiu przed grypą
ptaków.
Czytaj więcej » [8]

© 2021 Gmina Miasto Augustów. Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona 2 z 3

Opublikowane na Strona Urzędu Miejskiego w Augustowie
(http://urzad.augustow.pl)

1
2 [9]
3 [10]
4 [11]
5 [12]
6 [13]
7 [14]
8 [15]
9 [16]
10 [17]
…
następna › [9]
ostatnia » [18]
[19]
Źródłowy URL: http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie
Odnośniki
[1] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spoleczne
[2] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznychgminy-miasta-augustow-w-2023-r-w-1
[3] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznychgminy-miasta-augustow-w-2023-r-w-0
[4] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/urzedowe
[5] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-wdzierzawe-i-sprzedazy-styczen-2023-r
[6] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-miejskiejw-augustowie-8
[7] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-wdzierzawe-styczen-2023-r
[8] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/komunikat-powiatowego-lekarza-weterynarii-w-augustowiew-sprawie-zagrozenia-wystapienia
[9] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=1
[10] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=2
[11] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=3
[12] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=4
[13] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=5
[14] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=6
[15] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=7
[16] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=8
[17] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=9
[18] http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-waugustowie?page=596
[19] http://urzad.augustow.pl/

© 2021 Gmina Miasto Augustów. Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona 3 z 3

