Urząd Gminy Zawonia, ul Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel: 71-312-81-82, 71-312-81-93 fax: 71-312-95-59, e-mail: urzad@zawonia.pl
GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek - środa: 7:00-15:00, czwartek: 7:00-17:00, piątek: 7:00-13:00
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STANOWISKO/REFERAT/ZAKRES OBOWIĄZKÓW

IMIĘ I NAZWISKO

Wójt Gminy

Agnieszka Wersta

KR

REFERAT ORGANIZACYJNY
3

71 312-81-82 w. 46
71 312-81-93 w. 46

sekretarz@zawonia.pl

1

71 312-81-82 w. 31
71 312-81-93 w. 31

urzad@zawonia.pl

Sekretariat

stanowisko ds. obsługi
sekretariatu

Krystyna
Góra
Justyna
Jakubik

uchwaly@zawonia.pl

obsługa Rady Gminy, współpraca
z: Komisją ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych

stanowisko ds. obsługi
Rady Gminy, archiwum
zakładowego

Angelika Niewójt

promocja@zawonia.pl

promocja, sprawy społeczne,
współpraca z: Radą: Seniorów,
Młodzieży, Sportu itd.,
organizacjami pożytku
publicznego, stowarzyszeniami

stanowisko ds. promocji i
spraw społecznych

Anita AdamczykSowa
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Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

Wojciech Hoffman

71 312-81-82 w. 45
71 312-81-93 w. 45

71 312-81-82 w. 33
71 312-81-93 w. 33

informatyka@zawonia.pl

samodzielne stanowisko ds. informatyki obsługi i
zabezpieczenia informatycznej bazy danych

Krzysztof Kulik

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
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fundusze@zawonia.pl

środki zewnętrzne, fundusz
sołecki, inwestycje

inwestycje@zawonia.pl

drogi, oświetlenie, inwestycje,
przetargi, remonty bieżące

urbanistyka@zawonia.pl

sprzedaż i dzierżawa gruntów
rolnych i terenów budowlanych,
najem lokali, podział działek,
gospodarka przestrzenna,
wydawanie wypisów i wyrysów

71 312-81-82 w. 35
71 312-81-93 w. 35

I
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71 312-81-82 w. 41
71 312-81-93 w. 41

Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki
Przestrzennej
stanowisko ds. dróg
publicznych i remontów
bieżących

Ilona
Buczak-Badowska
Piotr Lis

stanowisko ds.
gospodarki
nieruchomościami i
planowania
przestrzennego

Anna Michałowska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

14

rolnictwo@zawonia.pl

wnioski w sprawie inwestycji z
zakresu melioracji, przyłącza do
sieci wodociągowej, mieszkania
komunalne

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Sławomir Frania

ekologia@zawonia.pl

ochrona zieleni, ochrona zwierząt,
decyzje środowiskowe

stanowisko ds.
gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

Paulina Kozłowska

eko@zawonia.pl

deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłaty za odpady
komunalne

stanowisko ds.
gospodarki odpadami
komunalnymi

Ewelina Jastrząb

71 312-81-82 w. 36
71 312-81-93 w. 36

II
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71 312-81-82 w. 39
71 312-81-93 w. 39
ochrona.srodowiska@zawonia.pl

kontrole w zakresie przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska, stanowisko ds. ochrony
opłaty za wodę i ścieki, ewidencja
środowiska
azbestu

Magdalena Gacek

REFERAT FINANSOWY
10

71 312-81-82 w. 37
71 312-81-93 w. 37

15

71 312-81-82 w. 38
71 312-81-93 w. 38

skarbnik@zawonia.pl
budzet@zawonia.pl
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księgowość urzędu - wydatki

stanowisko ds.
księgowości budżetowej

Jadwiga Kaczmarek
Dominika Olczyk

stanowisko ds.
płace, podatek od towarów i usług
księgowości budżetowej i
(VAT)
płac

Anna Madej

wymiar@zawonia.pl

wymiar podatków, wydawanie
zaświadczeń o stanie
stanowisko ds. wymiaru
majątkowym, wnioski: o ulgi,
podatków i opłat
umorzenia podatków, zwolnienia

Marta Michorczyk

podatki@zawonia.pl

realizacja zobowiązań z tytułu:
podatków, czynszu za najem
budynków i lokali, czynszu za
dzierżawę gruntów, opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, opłaty
eksploatacyjnej, odpłaty za odbiór
ścieków, opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za
zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej, wnioski o odroczenie
terminów płatności, rozłożenie na
raty, prowadzenie postępowania
egzekucyjnego w stosunku do
dłużników

stanowisko ds.
księgowości i rozliczeń
pieniężnych

Monika Hetman

ewidencja@zawonia.pl

meldunki, dowody osobiste,
obrona cywilna, straż pożarna,
wojskowość, rejestracja
dzaiłalności gospodarczej

samodzielne stanowisko
ds. obywatelskich,
obrony cywilnej, spraw
wojskowych i CEIDG

Wanda Mądra

71 312-81-82 w. 32
71 312-81-93 w. 32

71 312-81-82 w. 34
71 312-81-93 w. 34

Skarbnik Gminy

place@zawonia.pl
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