Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie
Burmistrz Wasilkowa
ogłasza nabór
kandydatów na członków
Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 9członków Rady w tym:
2 przedstawicieli zgłoszonych przez uniwersytet trzeciego wieki;
3 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych;
4 przedstawicieli osób starszych.
2. Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie prowadzony będzie od dnia 26 lutego
2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 15.30.
3. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia Burmistrza
Wasilkowa Nr 438/2018.
Do formularza powinny być dołączone:
1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie,
2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory formularzy dostępne są:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wasilkow.pl );
- na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (www.wasilkow.pl );
- w Biurze Obsługi Interesanta i pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
4. Wypełnione zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych „Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie" oraz
danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w Biurze
Obsługi Interesanta (parter) lub wysłać przesyłką pocztową.
5. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Wasilkowa
Mirosław Bielawski
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Formularz - przedstawiciel podmiotu.pdf (PDF, 339,17 KB)
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Lista stron
Ogłoszenie o zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia o zamówieniu i wyjaśnieniu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi
gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach
zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w
Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”
2016-09-09 11:18:40

Informacja o wyborze oferty dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną BGGN.271.11.2016
2016-09-07 15:03:52

XXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 7 września 2016r. o godzinie 16:00
2016-09-06 14:13:15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
2016-09-02 14:06:13

Informacja po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną
2016-09-02 08:48:01

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i
rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej
w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie
Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”
2016-08-30 11:46:10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do
zmiany ogłoszenia o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-08-24 14:09:17

2016-08-24 14:09:17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-08-24 14:05:56

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny
395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z
dokumentacją techniczną
2016-08-23 15:58:21
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