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Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Domaradz
Gmina Domaradz leży w powiecie Brzozów i jest jedną z mniejszych pod względem wielkości gmin woj. podkarpackiego.
Położona jest w środkowo - południowej części województwa, przy drodze krajowej nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek
(przejście graniczne ze Słowacją) w odległości 45 km na południe od miasta woj. Rzeszowa, 15 km na północ od siedziby
powiatu w Brzozowie oraz 28 km od Krosna.
Gmina Domaradz graniczy z gminami: Niebylec, Dynów, Nozdrzec, Brzozów, Jasienica Rosielna.
W aktualnych granicach administracyjnych istnieje od 1 lipca 1976 roku. w skład gminy wchodzi 3 miejscowości, które
tworzą 3 sołectw tj. Barycz, Golcowa, Domaradz.
Powierzchnia gminy wynosi 56,72km2.
Na terenie gminy zamieszkuje - 6403 osób w 1809 gospodarstwach domowych.
Więcej aktualnych informacji na temat Gminy Domaradz mogą Państwo znaleźć na stronie
http://www.domaradz.pl
Podmiot publikujący

URZĄD GMINY DOMARADZ
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Domaradz Urząd Gminy - Domaradz 2008-10-07
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Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych
INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania
się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo
osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić chęć
skorzystania ze świadczenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaradzu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres gmina@domaradz.pl
- faxem na nr 13 43 47 041
- telefonicznie na nr 13 43 47 041
- drogą pocztową
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Domaradz Urząd Gminy - Domaradz 2012-04-13
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