OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 15 MARCA 2020 R.
Na podstawie art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz.
433), informuję, iż od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Stolno i wszystkie jednostki
organizacyjne Gminy Stolno, wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu
polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów.
Wejście do Urzędu Gminy Stolno, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stolnie będą zamknięte. W Urzędzie Stanu Cywilnego w sytuacjach wyjątkowych np.
przy zgłaszaniu zgonu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z kierownikiem USC, obywatel
będzie mógł przybyć do biura USC.
Pozostali pracownicy będą załatwiać sprawy urzędowe tylko i wyłącznie poprzez drogę
elektroniczną: e-mail, e-puap lub telefonicznie.
Dokonywanie zapłaty podatków i opłat, w tym za wodę i ścieki jest możliwe za pośrednictwem
bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery kont.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieterminowych wpłat i naliczenia odsetek będzie
możliwość złożenia przez podatnika stosownego wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Kontakty, formularze, instrukcje odnośnie konkretnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Stolno www.bip.stolno.pl
W przypadku braku informacji w danej sprawie w BIP prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.
W związku z zaistniałą sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego zachęcamy osoby, które jeszcze
tego nie zrobiły, do rejestracji swojego numeru telefonu komórkowego w gminnym systemie SMS
poprzez stronę www.stolno.com.pl zakładka system sms.
Jednocześnie proszę o stosowanie się do informacji i komunikatów pojawiających się w mediach,
które wydają władze centralne.
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Apeluję do wszystkich mieszkańców o to, aby pozostawali w domach i nie uczestniczyli w żadnych
zgromadzeniach. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i nie poddawanie się panice.
Poniżej podaję numery telefonów i adresy e-mailowe do pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz
Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie:
Lp.

Nazwa zadań

1.

Sekretariat

2.

Sekretarz Gminy Stolno

3.

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja
Ludności
Podatki i opłaty lokalne
Rolnictwo/leśnictwo/ochrona środowiska
(w tym akcyza)
Gospodarka komunalna (woda i ścieki)

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

1.
2.

3.
4.

Nr telefonu
Urząd Gminy Stolno
56 677 09 00
601 941 666
500 157 824
566770904
601161722
566770902

Budownictwo, drogi, oświetlenie,
zagospodarowanie przestrzenne (w tym
decyzje o warunkach zabudowy)
Gospodarka nieruchomościami i lokalami
(w tym podziały gruntów)
Zamówienia publiczne, fundusze unijne,
informatyzacja, nadawanie dostępu do
profilu zaufanego dla obywateli
Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe,
sprawy sołeckie
Działalność gospodarcza, pomoc materialna
dla uczniów, GKRPA, biuro rady gminy
Sprawy oświaty, dowozu do szkół
sprawy obywatelskie (kwalifikacja
wojskowa, straże pożarne, młodociani
pracownicy), kadry, kasa
Referat Planowania i Finansów (w tym
opłaty za wodę i ścieki)

Adres e-mail
sekretariat@stolno.com.pl

sekretarz@stolno.com.pl
usc@stolno.com.pl

566770909
566770910
535 011 055
566770901
512 346 260
566770915
884760740

podatki@stolno.com.pl
rolnictwo@stolno.com.pl

566770920

grunty@stolno.com.pl

566770922

admin@stolno.com.pl

566770928

obrona.cywilna@stolno.com.pl

566770916

obslugarady@stolno.com.pl

566770919
566770911

oswiata@stolno.com.pl
kadry@stolno.com.pl

gzk@stolno.com.pl
budownictwo@stolno.com.pl

566770912
skarbnik@stolno.com.pl
566770908
woda@stolno.com.pl
566770914
ksiegowoscoswiaty@stolno.com.pl
566770924
ksiegowoscurzedu@stolno.com.pl
566770903
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie
Kierownik GOPS
566770921
gopsstolno@stolno.com.pl
661066937
Pracownicy socjalni
566770923
gops2@stolno.com.pl
566770917
gops3@stolno.com.pl
gops4@stolno.com.pl
Świadczenia rodzinne, fundusz
566770918
swiadczeniarodzinne@stolno.com.pl
alimentacyjny
Świadczenia wychowawcze
566770926
swiadczeniawychowawcze@stolno.com.pl

Adres skrzynki E-PUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP
Wójt Gminy Stolno
(-) Jerzy Rabeszko
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