KOMUNIKAT
Szanowni Mieszkańcy !
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy o zmianach prewencyjnych
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Brzeziny, gminnych jednostek organizacyjnych i kulturowych od dnia
13 marca 2020 r.
W celu załatwienia spraw urzędowych, o ile jest to możliwym prosimy o ograniczanie osobistego stawiennictwa
w siedzibie Urzędu i kontakt telefoniczny pod głównym numerem tel./fax 46 874-36-99 lub kierowanie korespondencji
pocztą tradycyjną, środkami komunikacji elektronicznej – e-mail: gminabrzeziny@post.pl lub za pośrednictwem
platformy ePUAP – skrzynka: /a9ak01bw4t/SkrytkaESP
W sprawach wyjątkowo pilnych, wymagających fizycznej obecności - osobista obsługa interesantów w godzinach
urzędowania tj. 7.30 – 15.30 odbywać się będzie w punkcie podawczym, bądź w Sali konferencyjnej – parter – p.0.06 –
Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16A, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zawiesza się do odwołania wypłaty i przyjmowanie wpłat gotówkowych na stanowisku kasowym w siedzibie Urzędu
Gminy Brzeziny. Zobowiązania finansowe wobec Gminy Brzeziny można bezprowizyjnie wnosić płatnością
elektroniczną na konto w Banku Spółdzielczym w Andrespolu o/Brzeziny.
Zmiany dotyczą również sposobu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy i obowiązują do czasu ich
odwołania. Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi przez dyrektorów poszczególnych placówek
oświatowych i kulturowych.
W załączeniu zamieszczamy podstawowe dane kontaktowe:
Nazwa jednostki organizacyjnej - referatu

Kontakt tel.

Urząd Gminy Brzeziny - sekretariat

46 874-36-99 wew. 208

Wójt Gminy Brzeziny

46 874-36-99 wew. 208

Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Referat Finansowy – podatki
Referat Finansowy – księgowość
Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – projekty
inwestycyjne
Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – planowanie
przestrzenne / gospodarka odpadami
Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - infrastruktura
techniczna

46 874-33-05 wew. 215
46 874-26-94 wew. 205
46-874-26-68 wew. 211
46 874-28-47 wew. 206
46 874-26-94 wew. 222

Referat Spraw Obywatelskich Społecznych i Organów Gminy –
dowody osobiste, działalność gospodarcza
Referat Spraw Obywatelskich Społecznych i Organów Gminy –
oświata, obsługa Rady Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
email: gopsbrzeziny@op.pl
e-PUAP: /GOPSBRZEZINY/SkrytkaESP
Szkoła Podstawowa w Bogdance
e-mail: spbogdanka@poczta.fm
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej
e-mail: szkola.dd@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii
e-mail: spgalkol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu
e-mail: gokprzeclaw@o2.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce Dużej z siedzibą
w Przecławiu
e-mail: gbp.dd@wp.pl

46 874-32-79 wew. 213
46 874-32-29 wew. 219
46 874-23-66 wew. 219
46 874-25-02 wew. 207
46 874-27-27
46 874-28-85, 531-479-917,
531-761-918
46 874-32-81
46 874-27-85
46 874-27-060
46 874-23-52
46 874-67-57

Za wszelkie czasowe niedogodności i utrudnienia przepraszamy licząc na Państwa wyrozumiałość.

