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Aktualności

2020-11-02

Gmina

Ważny komunikat

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na chorobę covid-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 a także w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się oraz
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Niwiska oraz
pracowników Urzędu, informujemy, że: od 2 listopada 2020r. w Urzędzie Gminy
Niwiska sprawy załatwiane są pisemnie, telefonicznie, mailowo i poprzez
platformę e-PUAP.
poz: art-news

2020-11-26

Gmina Kultura Oświata

Ogłoszenie GOKiB w Niwiskach

Biblioteka Narodowa, rekomenduje udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które
mają być zamknięte dla użytkowników do odwołania. Od 16 listopada biblioteka w
Niwiskach oraz filia w Siedlance umożliwia wypożyczenie książek, po wcześniejszym
zamówieniu przez czytelnika. Procedura wypożyczenia książek będzie wyglądała
następująco:
poz: art-news

2020-11-23

Gmina

Akcyjny odbiór odpadów

Akcyjny odbiór odpadów (chemikalia, w szczególności farby, lakiery,środki ochrony roślin)
z terenu Gminy Niwiska zaplanowany na 28.11.2020r.
poz: art-news
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Gmina Oświata

Zaproszenie do udziału w projekcie "Młodzi z POWERem"

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności
zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29
lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież
NEET).
poz: art-news

2020-11-20

Gmina

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socialnego

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w działalność pomocy społecznej za trudną, odpowiedzialną oraz
wymagającą ofiarności, zaangażowania i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej
gminy, szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii Covid-19.
poz: art-news

2020-11-10

Informacja o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami oraz dopłatach po
zmianie stawek

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Niwiska-po
podwyżkach od 1 listopada 2020r.
Tabela nr 1 – dla osób, które jeszcze nie uiściły opłaty za IV kwartał
poz: art-news
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2020-11-09

Informacja do mieszkańców o wstrzymaniu odbioru odpadów w PSZOK Niwiska

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Wójt Gminy Niwiska informuje,
że od dnia 09.11.2020 r. odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Niwiskach zostaje wstrzymany do odwołania.
poz: art-news

2020-11-09

Program "Wspieraj Seniora"

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70
lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w
związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
poz: art-news

430, 36-147 Niwiska

3

