
WYKAZ STANOWISK  

W URZĘDZIE GMINY  ROGOWO 

 

 

   

NR 

POKOJU 
IMIĘ I   

NAZWISKO   
STANOWISKO   ZAKRES SPRAW   NR TEL.   ADRESY E - MAIL   

      PARTER     

Kasa   
Magdalena  
Majewska   

Inspektor ds. 
finansowych   

Obsługa kasy   wew. 19   
kasa@rogowo.paluki.pl   

   

1 
   

Elżbieta   
Strzeżyńska   

Podinspektor ds. 

wojskowych 

obronnych i 
obrony cywilnej   

- Sprawy wojskowe   
- Sprawy obronne   
- Obrona cywilna   

wew. 41   
obronacywilna@rogowo.paluki.pl   

   

2 Joanna Tyzler   
Z-ca Kierownika 

Urzędu Stanu 

Cywilnego 

- Sporządzanie aktów  
- stanu cywilnego   
- Ewidencja ludności    
- Dowody osobiste -  
- Przyjmowanie oświadczeń 

ostatniej woli spadkodawcy   

wew.18   
usc@rogowo.paluki.pl   

   

3 Anna Beńke   
Podinspektor ds. 

sekretariatu   
- Obsługa sekretariatu  
- Obsługa ksero   

(52) 3024053   
(52)3024077   

(52)3024185 fax  
(52) 3024275   

gmina@rogowo.paluki.pl   

4 
Józef 

Sosnowski    
Wójt   -   (52) 3024043    

wojt@rogowo.paluki.pl   
   

5 
Bożena 

Kapuścińska    
Sekretarz    -   wew. 17   

sekretarz@rogowo.paluki.pl   
   



6 

   
Danuta   

Kaczmarek   

Inspektor ds.  
wymiaru 

należności 

pieniężnych 

- Wymiar podatku od 
nieruchomości, rolnego i 
leśnego   

- Zaświadczenia    
- zwrot podatku  
- akcyzowego   

wew. 40   
  

wym.pod@rogowo.paluki.pl   
   

   

   

   
ksieg.pod@rogowo.paluki.pl   

   

   

   

   

   
Renata Pietras   
  

Inspektor ds. 

księgowości 

podatkowej   
  

Księgowość w zakresie podatków 
i opłat lokalnych w tym:   

- podatku od nieruchomości, 
rolnego leśnego,    

- podatku transportowego   
- czynszu za ziemię na cele 

rolne i na działalność 
gospodarczą   

- zwrot podatku akcyzowego   

7 

Grażyna 

Łukaszewska   

Inspektor ds. 

księgowości 
budżetowej   

- Księgowość budżetowa   

wew. 13   

ksieg.budz@rogowo.paluki.pl   
   

   

   
place@rogowo.paluki.pl   

   

Bożena   
Gaczkowska   

   
Inspektor ds. płac - Płace   

8 
Edyta   

Kwiatkowska   
   

Samodzielny 
referent ds. 
rozliczeń 

należności 
pieniężnych 

i podatku VAT 

- Rozliczanie należności  i 
podatku VAT   

wew. 14   
oplatylokalne@rogowo.paluki.pl   

   



   
Magdalena   
Bratkowska   

   

   
Samodzielny 

referent ds. opłat 
za gospodarowanie 

odpadami   
komunalnymi   

   

- naliczanie opłata za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi   

wew.14   odpadykomunalne@rogowo.paluki.pl   

9 
Wioletta   

Nowakowska   
Skarbnik Gminy   

 
- Księgowość budżetowa     

   

   
wew. 15   

   
skarbnik@rogowo.paluki.pl   

   

   
PIĘTRO 

   
 

   

   

10 
Wanda   

Grześkowiak   

Inspektor ds. 
rolnictwa i    
gospodarki 

nieruchomościami  

- Sprawy rolnictwa   
- Gospodarka ziemią   

wew. 34   
rolnictwo@rogowo,paluki.pl   

   

 
11 
   

Jan Juszczak   
Inspektor ds.   

inwestycji   
   

- Inwestycje gminne   
- Oświetlenie uliczne   

wew. 21   

inwestycje@rogowo.paluki.pl     

   
Marcin Nitka   

Samodzielny 
referent ds. 

budownictwa,   
planowania i   

zagospodarowania   
przestrzennego     

- Planowanie przestrzenne   
- zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych   

  budownictwo@rogowo.paluki.pl   
   

12   
   

Danuta Perek   

 Inspektor ds. 
dróg i ochrony 

p.poż   

- Drogi, transport drogowy   
- Sprawy dot. OSP   
- Nadzór nad robotami 

publicznymi   

wew. 16   
drogi@rogowo.paluki.pl   

   



   

   
13   

   

   

Joanna Janas 
Doradca ODR 

Minikowo   
Pełni dyżury  od środy do piątku   
w godz. 8:00 do 14:00   

wew. 30    -   

14   

Beata   
Lewicka  

Podinspektor ds.  
funduszy    

europejskich i 

krajowych   

- Przygotowywanie 
projektów wniosków oraz 
aplikacji w  zakresie 
pozyskiwania środków z 
funduszy pomocowych   

- Udzielenie informacji 
instytucjom i podmiotom    
gospodarczym w zakresie 
możliwości korzystania    
z funduszy europejskich i 
krajowych   

- działalność gospodarcza   
- zeznania świadków   

wew. 50   

unia@rogowo.paluki.pl   
   

   

   

   

Podinspektor ds. 
promocji,  informacji 

publicznej, 
turystyki, 

wypoczynku   
i sportu 

   

- Promocja gminy   
- Informacja publiczna   
- Informatyzacja urzędu   
- Ochrona zabytków   
- Turystyka i wypoczynek - 

Sport masowy   

promocja@rogowo.paluki.pl   

  



   
 15  

   

 

   
Magdalena   
Bolewska   

Samodzielny 
referent ds.  obsługi    

rady gminy   
i jednostek  

pomocniczych   

- Obsługa Rady Gminy   
- Obsługa sołectw 

wew. 32 

   
radagminy@rogowo.paluki.pl   

   

Joanna   
Brzykca-  

Myszkowska     
   

  Samodzielny 

referent ds. kadr   
- Kadry   kadry@rogowo.paluki.pl     

   
16   

Janina   
Wachowska   

Inspektor ds.   
ochrony    

środowiska i 

zamówień 

publicznych   

- Ochrona środowiska   
- Zamówienia publiczne   

wew.31   
ochr.srod@rogowo.paluki.pl   

   

   

   

   

   

   

   
17   

Paweł    
Jankowski   

   
Podinspektor ds.  

leśnictwa,   
ochrony przyrody i 

gospodarki   
lokalowej   

   

   

- Sprawy leśnictwa   
- Ochrona przyrody   
- Gospodarka komunalna   
- Gospodarka lokalowa   

   

wew. 33 
 

   
lesnictwo@rogowo.paluki.pl   

   

   

   

   

   

   
wodociagi@rogowo.paluki.pl   

   
Maciej Zygaj   

   
Podinspektor ds.  
zaopatrzenia w 

wodę 

- Zaopatrzenie wsi w wodę  
(sieci wodociągowe)   

- Nadzór nad robotami 
publicznymi   

   

oraz Kajetan Dyks – radca prawny   


