
K O M U N I K A T 

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Kuźnica w okresie zagrożenia 

koronawirusem 

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną                                

z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy oraz zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy 

Kuźnica bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wprowadzam, do odwołania, zmiany  

w organizacji i załatwianiu spraw Urzędzie Gminy Kuźnica. Urząd zastanie otwarty dla klientów 

w określonych niżej godzinach ale nadal muszą zostać wdrożone ograniczenia bezpośredniej 

obsługi. Ograniczenia te podyktowane są tylko troską o Państwa zdrowie oraz pracowników 

Urzędu. 

Proszę więc o przyjęcie do wiadomości oraz przestrzeganie obowiązujących zasad: 

1. Obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym 

ustaleniu telefonicznym.Wskazanym jest aby termin osobistej wizyty w Urzędzie był wcześniej 

ustalony z pracownikiem załatwiającym sprawę, przez telefon lub e-mailowo (nr telefonów 

podane w załączniku do komunikatu). Kasa Urzędu nieczynna do odwołania. 

2. Poruszanie się po budynku Urzędu jest ograniczone: przy wejściu do Urzędu wyznaczona 

osoba koordynuje ilością osób wchodzących i załatwiających równocześnie sprawę w 

Urzędzie. 

3. Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności korzystać należy ze zdalnej formy, tj.: 

a) za pośrednictwem poczty e-mailowej pod adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl; 

b) za pośrednictwem operatora pocztowego; 

c) wrzucenie korespondencji do przeznaczonych do tego celu skrzynki umieszczonej przy 

wejściu do Urzędu; 

d) elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP pod adresem: 250v9byhof/skrytka 

Do przesłania dokumentu niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą 

bankowości elektronicznej; 

e) dokonywanie wpłat należności finansowych na rachunki bankowe Urzędu. Numery 

rachunków bankowych dostępne są na stronie: http://kuznica.ug.gov.pl. 

4. Po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować dłonie. 

5. Zachować należy bezpieczną odległość od rozmówcy, oczekującego klienta co najmniej 1,5 m. 

6. Po załatwieniu sprawy należy niezwłocznie opuścić budynek Urzędu. 

Powyższe rozwiązania powodują dla klientów pewne niedogodności ale apelujemy o zrozumienie 

i wyrozumiałość. 

 

Wójt Gminy Kuźnica 

Paweł Mikłasz 
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NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH W URZĘDZIE GMINY KUŹNICA 

✓ Sekretariat – tel. 85 722 92 81, mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl 

✓ Wójt Gminy Kuźnica – tel. 85 722 92 81 

✓ Skarbnik Gminy – tel. 85 722 92 93 

✓ Sekretarz Gminy – tel. 85 722 92 87 

Stanowisko: Telefon Adres email 

ds. budownictwa, planowania 

przestrzennego i ochrony środowiska 

85 722 92 94 kkujawski@kuznica.ug.gov.pl 

ds. drogownictwa, rolnictwa, gospodarki 

komunalnej i gruntami 

85 722 92 94 kzieziula@kuznica.ug.gov.pl 

ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych 85 722 92 95 mrapiej@kuznica.ug.gov.pl 

ds. ochrony danych osobowych 85 722 92 95 iod@kuznica.ug.gov.pl 

REFERAT FINANSOWY   

ds. budżetowych (KASA) 85 722 92 91 czukowska@kuznica.ug.gov.pl 

ds. ewidencji, windykacji i należności z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

85 722 92 91 jkrawiel@kuznica.ug.gov.pl 

ds. płac, ubezpieczeń społecznych i 

socjalnych 

85 722 92 93 kstanczuk@kuznica.ug.gov.pl 

ds. wymiaru podatków 85 722 92 92  

ds. ewidencji, windykacji i należności 

podatkowych 

85 722 92 92 mjarosz@kuznica.ug.gov.pl 

ds. budżetowych (księgowość jednostek 

oświatowych) 

85 722 92 88  

ds. płac, ubezpieczeń społecznych i 

socjalnych (administracja jednostek 

oświatowych) 

85 722 92 88 mpiekarska@kuznica.ug.gov.pl 

REFERAT ORGANIZACYJNY   

ds. obsługi rady i informacji publicznej 85 722 92 90 kstuczyk@kuznica.ug.gov.pl 

ds. oświatowych 85 722 92 95 mrapiej@kuznica.ug.gov.pl 

ds. działalności gospodarczej 85 722 92 81 usawon@kuznica.ug.gov.pl 

ds. promocji i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

85 722 92 90 kszydlowska@kuznica.ug.gov.pl 

informatyk 85 722 92 89 informatyk@kuznica.ug.gov.pl 
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