
     
 W Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy prowadzone są następujące 
rejestry i ewidencje: 
( dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  /Dz. U. z 2001 roku, Nr 112,  
poz. 1198/ z  uwzględnieniem  ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r., Nr 101, poz. 9260/ i innych ustaw)   
 
REFERAT DS. ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO 
 
1/ Bożena TOKARSKA  
    parter, pokój nr 8 
    tel. (015) 84 77 045 

� rejestr windykacji  opłat i podatków 
� rejestr  odroczeń podatków i rozłożenia na raty  
� rejestr wydanych zaświadczeń  
� rejestr sprzedaży i zakupów VAT 
� ewidencja tytułów wykonawczych 
� rejestr umorzeń 

 
2/ Anna KIJANIA 
    Tel.(015) 84 77 051 

� rejestr podatników 
� rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów 
� rejestr wymiaru podatków 

  
 
 
3/ Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA 
    Tel.(015) 84 77 051 

� ewidencja tytułów wykonawczych 
� rejestr upomnień 
� rejestr zaświadczeń KRUS 
� rejestr  odroczeń podatków i rozłożenia na raty  
� rejestr windykacji  opłat i podatków 

 
 

 
4/ Adam GAWROŃSKI    
5/ Teresa KOZIARSKA 
    I piętro, pokój nr 21 i 22 
    tel.(015) 84 77 048,(015) 84 77 067 

� ewidencja kontrahentów  
� ewidencja umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
� ewidencja wodomierzy 
� ewidencja szamb 

 
 
 

 



  
 REFERAT DS. OBYWATELSKICH, USC-USC-SO 
 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA 
 
1/ Renata   SOSNOWSKA   
    parter, pokój nr 6 
    tel. (015) 84 77 056 

� rejestr zapewnień 
� rejestr wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za 

granicą 
� rejestr zawartych małżeństw obywateli polskich z cudzoziemcami 
� rejestr alfabetyczny przesyłanych kopert osobowych do innych urzędów 
� rejestr złożonych  oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego prze zawarciem 

małżeństwa 
� ewidencja osób odznaczonych medalami za długoletnie pozycie małżeńskie 
� rejestr małżeństw  konkordatowych- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów 
� rejestr ewidencji działalności  gospodarczej - w internecie 

 
 
2/ Ewa JASIŃSKA  
   parter, pokój nr 6 
  tel. (015) 84 77 044 

� rejestr zgłoszeń pobytu czasowego 
� rejestr wymeldowań z pobytu stałego 
� rejestr zameldowań na pobyt stały 
� rejestr – zaświadczenia – ewidencja wydawanych zaświadczeń, poświadczeń  
� i potwierdzeń 

    >   rejestr przedpoborowych, kwalifikacja wojskowa  
          >   lista poborowych, kwalifikacja wojskowa  
          >   rejestr wyborców 
          >  dowody osobiste 
         >   dziennik ewidencyjny pism z klauzulą zastrzeżone 
 
3/  Marta GACH 
I piętro, pokój nr 33 
tel.(015) 84 77 059 

� rejestr do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony 
� rejestr wykonania świadczeń osobowych na rzecz obrony 
� rejestr wniosków o usuwanie odpadów zawierających azbest 
� rejestr umów najmu 
� rejestr umów dzierżawy   

 
 
SAMODZIELNE  STANOWISKA  PRACY 
 
Stanowisko ds. Kancelaryjno Technicznych, Sekretariat Burmistrza  
1/  Michał KITLI ŃSKI 
     I piętro, pokój nr 16 
     tel. (015) 84 77 040  



� rejestr korespondencji wpływającej do UMiG 
� rejestr korespondencji wychodzącej z UMiG 
� wykaz wydanych zaświadczeń, zeznań świadków o pracy w gospodarstwach 

rolnych i inne 
 

 
 
Stanowisko ds. Ogólnoorganizacyjnych i Kadrowych 
2/  Małgorzata ZWOLSKA   
    parter, pokój nr 10 
    tel. (015) 84 77 046 

� akta osobowe zatrudnionych pracowników    
� rejestr zarządzeń Burmistrza 
� rejestr upoważnień i pełnomocnictw 
� rejestr skarg i wniosków 
� rejestr delegacji 
� ewidencja zatrudnionych pracowników 
� ewidencja umów -  zlecenia 
� ewidencja zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy 
� ewidencja pracowników zwolnionych 
� ewidencja emerytów i rencistów 
� ewidencja oświadczeń majątkowych pracowników 

 
Stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji 
3/ Janina PODOBIŃSKA  
    I piętro, pokój nr 27 
    tel.(015) 84 77 061 

� rejestr uchwał Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
� rejestr delegacji radnych 
� rejestr oświadczeń majątkowych radnych 
� rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
Stanowisko ds. Informacji 
4/ Barbara TOŚ 
    parter, pokój nr 13 
    tel. (015) 84 77 055 

� rejestr pieczęci urzędowych  
� ewidencja druków ścisłego zarachowania 
� księga inwentarzowa wyposażenia 
� rejestr odznaczeń strażackich 

 
Stanowisko ds. Usług Technicznych  
5/  Anna Mianowska  
      I piętro, pokój nr 20      tel. (015) 84 77 053 
 

� rejestr zamówień publicznych 
� rejestr umów 
� rejestr zamówień do 14.000,00 Euro 

 
Stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Gruntami 



6/ Maria RYNKOWSKA  
     I piętro, pokój nr 18 
    tel. (015) 84 77 049 

� ewidencja decyzji  decyzji na  wycinkę drzew 
� ewidencja zawartych umów użyczenia 
� ewidencja zawartych umów użytkowania wieczystego 
� rejestr zawartych umów trwałego  zarządu 
� rejestr wydanych decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych 
� rejestr ewidencji i zagospodarowania mienia komunalnego 
� ewidencja decyzji środowiskowych 

 
Stanowisko ds. Drogownictwa i Urbanistyki  
7/  Teresa KORPYSZ  
     I piętro, pokój nr 19 
     tel. (015) 84 77 065  

 
 

� rejestr decyzji o warunkach zabudowy  
� rejestr decyzji celu publicznego 
� rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
 
 
 
 
 


