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Ważna Informacja!
Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników, Urząd Gminy Dzikowiec dostępny jest
w ograniczonym zakresie, do odwołania. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy
wszelkich starań, by obsługa interesantów odbywała się płynnie.

Apelujemy apelujemy o powstrzymanie się od wizyt w urzędzie i ograniczenie osobistego
załatwiania spraw wyłącznie do sytuacji koniecznych i wyjątkowych. Zachęcamy do kontaktu
telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem e-PUAP
poz: art-news

GMINA DZIKOWIEC informuje , że w związku z
rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień
Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje
konieczność zapewnienia transportu do punktów
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szczepień osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do tych miejsc
Transport przeznaczony będzie dla osób:
– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R
lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
– mających trudności z dostępem do punktu szczepień, w szczególności osoby
starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2.
Rejestracji do szczepienia możecie Państwo dokonać w następujących terminach:
– Od 80 roku życia – wszystkie osoby urodzone w roku 1941 oraz osoby starsze – rozpoczęcie
procesu rejestracji na szczepienie – od 15 stycznia 2021, prawdopodobne rozpoczęcie
szczepień – 25 stycznia br.
– Od 70 roku życia – wszystkie osoby urodzone w roku 1951 oraz osoby starsze – rozpoczęcie
procesu rejestracji na szczepienie – od 22 stycznia 2021 roku,
Rejestracji do szczepienia może dokonać pacjent: osobiście poprzez rządowy portal
e-Pacjent lub pod numerem infolinii 989, za pośrednictwem lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w przychodni lekarskiej, świadczącej Państwu na co dzień usługi zdrowotne lub
bezpośrednio w punkcie szczepień. Podczas rejestracji do systemu szczepień, wyznaczone
zostaną Państwu 2 terminy podania dawki preparatu.
Punkt szczepień na terenie gminy Dzikowiec znajduje się w:
NZOZ Ośrodek Zdrowia "PROMYK" Nowy Dzikowiec, ul. Wiosenna 12 ,
36-122 Dzikowiec, telefon 17 7442 -178
W tym celu uruchamiamy specjalną infolinię, za pomocą której można, po uprzednim
zapisaniu się na szczepienie i ustalonym, terminie tegoż szczepienia zgłosić chęć
skorzystania z dojazdu.
Osoby zainteresowane transportem od 15 stycznia 2021 r. mogą zamawiać usługę
transportu dzwoniąc na sekretariat Urzędu Gminy Dzikowiec pod numer telefonu:
17 2275-169 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Więcej informacji w tym zakresie uzyskacie Państwo na rządowej INFOLINII: 989

Wójt Gminy
Józef Tęcza
poz: art-news
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Reorganizacja pracy Urzędu Gminy w zakresie obsługi
interesantów
Urząd Gminy w Dzikowcu od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania nie prowadzi obsługi
polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Podjęte kroki podyktowane są troską o
bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie.
W sprawach bardzo ważnych, terminowych, albo w kwestii odbioru pilnych zaświadczeń,
możliwa będzie wizyta w urzędzie, ale tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu jej terminu.
Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
poz: art-news

Ważna informacja!
Szanowni Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2 informujemy
Mieszkańców Gminy Dzikowiec o możliwości zapłacenia podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego itp. oraz opłaty za gospodarowanie
odpadami w terminie późniejszym bez naliczania odsetek.
poz: art-news
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Komunikat Wójta Gminy Dzikowiec
Szanowni Państwo
Przez najbliższe tygodnie, w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego
spowodowanego koronawirusem, zostaliśmy zobligowani do zachowania
szczególnej troski o nasze zdrowie.
poz: art-news

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI W
GMINIE DZIKOWIEC
Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie naszej gminy
poz: art-news
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Informacja Wójta Gminy
Wójt Gminy Dzikowiec informuje mieszkańców o zakazie spożywania wody pitnej z sieci
wodociągowej
Informuje się mieszkańców Gminy Dzikowiec, iż celem dezynfekcji wody podano do sieci
wodociągowej zwiększoną dawkę chloru
poz: art-news

MECZ TOWARZYSKI Z OKAZJI ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
poz: art-news
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