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W związku z postępującą sytuacją pandemiczną Urząd Gminy wprowadza od jutra
pewne ograniczenia m.in. obsługa petentów przez okienko czy skrzynka podawcza na
zewnątrz.

Szczegóły w dalszej treści artykułu.

W związku z coraz większą ilością przypadków koronawirusa w powiecie kościerskim Urząd
Gminy Kościerzyna zmienia zasady obsługi interesantów. Z dniem 3 września 2020 r.
zamknięty zostaje swobodny wstęp do urzędu. Interesanci obsługiwani będą przez okienko
znajdujące w przedsionku drzwi wejściowych, podobnie jak było to wiosną. Ponadto przy
wejściu do Urzędu Gminy Kościerzyna wystawiony został pojemnik, w którym można
zostawiać korespondencję. Korespondencja będzie podlegać rejestracji.

W związku z terminem płatności podatków do urzędu gminy wejść będą mogły tylko osoby
załatwiające sprawy w kasie. Ze względów bezpieczeństwa do budynku wpuszczać się
będzie po jednej osobie. Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy mają taką możliwość, o
elektroniczne realizowanie płatności (np. przelew internetowy), co pozwoli nam na



ograniczenie kontaktów i zwiększenie bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa.
Podatki można zapłacić również u sołtysa swojej miejscowości.

Rekomendujemy rezygnację z wizyt w urzędzie i kontakt z urzędnikami przez telefon: 58 686
59 80, 58 686 57 01,  e-mail: ug@koscierzyna.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:
/19unq5v7gs/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, że mieszkańcy, którzy chcą
złożyć wnioski o „dobry start”, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia
pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia
wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jak również jednorazowy zasiłek z
tytułu urodzenia dziecka oraz wnioski o stypendium socjalne i dodatki mieszkaniowe
przyjmowani będą pojedynczo, dlatego też bardzo prosimy, by ze względów bezpieczeństwa
nie przychodzić z dziećmi. Dla osób oczekujących na wejście do GOPS wystawiony został
namiot, w którym jednak należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te zasady mogą stanowić pewną niedogodność, za
którą przepraszamy. Jednak robimy to w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
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