KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STROMIEC
Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Stromiec
Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych
dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie
interesantów/mieszkańców Urzędu Gminy w Stromcu i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla
przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
W
trosce
o
bezpieczeństwo
zdrowotne
związane
z rozprzestrzenianiem
się
epidemii
od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy:
- Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych
email i ePUAP w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530.
- Bezpośrednią obsługę interesantów dopuszcza się jedynie w sprawach nagłych potrzeb, alarmowych
i interwencyjnych po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracować będzie na tych samych zasadach, co Urząd Gminy.
Jednocześnie informuję, że do odwołania nieczynne są:
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Kompleks Sportowy przy PSP Stromiec,
- Świetlice wiejskie,
Zaleca się niekorzystanie z siłowni plenerowych, placów zabaw dla dzieci oraz boisk sportowych.
Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się
wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt we wszystkich urzędach i instytucjach
do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu kanałów
komunikacji elektronicznej i telefonicznej.
Poniżej podajemy kanały kontaktowe Urzędu Gminy Stromiec:

Urząd Gminy Stromiec
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec,
tel. 48 619 10 20
fax 619 10 12
ugstromiec@ugstromiec.pl

Nr
Stanowisko
pokoju
11
Sekretariat,
stanowisko ds.
wodociągów
19
Sekretarz

Nr tel.
bezpośredni
619 10 20

Nr tel.
wewnętrzny
214

Adres e-mail

-

204

sekretarz@ugstromiec.pl

213

ewa.wieteska@ugstromiec.pl
izabela.chlebna@ugstromiec.pl
rafal.bernaciak@ugstromiec.pl

212

barbara.kaminska@ugstromiec.pl
julia.bedzinska@ugstromiec.pl
emanuela.brzezinska@ugstromiec.pl

14

Zamówienia publiczne, 619 13 31
nieruchomości,
zagospodarowanie
przestrzenne
Obsługa Rady Gminy,
działalność
gospodarcza,
promocja, kanalizacja
Oświata
-

211

janina.miechowska@ugstromiec.pl

16

Podatki, opłaty lokalne 619 10 39

201

jadwiga.belka@ugstromiec.pl
malgorzata.dawidowska@ugstromiec.pl

17

Ochrona środowiska,
odpady komunalne
Kadry

-

202

barbar.ziolkowska@ugstromiec.pl

619 10 08

205

agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl

619 10 23

210

wieslawa.ofiara@ugstromiec.pl
emilia.plaszczynska@ugstromiec.pl

3

Urząd Stanu
Cywilnego,
Ewidencja ludności
Skarbnik

-

208

skarbnik@ugstromiec.pl

3

Księgowość

-

206

ewelina.wieteska@ugstromiec.pl
agnieszka.imielowska@ugstromiec.pl
kinga.syta@ugstromiec.pl
zaneta.paszkowska@ugstromiec.pl

5

Kierownik GOPS

-

200

gops_rog@ugstromiec.pl

5

GOPS

619 13 38

207

gops_zurawska@ugstromiec.pl
gops_walczyk@ugstromiec.pl
gops_gos@ugstromiec.pl
monika.michalczewska@ugstromiec.pl

2

GOPS świadczenia

-

216

gops_rusin@ugstromiec.pl
gops_sedek@ugstromiec.pl

12

13

18
1

sekretariat@ugstromiec.pl

