ZARZĄDZENIE NR 39/2020
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy
w Krzywczy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania
interesantów
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)
w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 374) oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 506),
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491),
mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia
pracowników jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków wprowadza się zmiany w działalności Urzędu Gminy
w Krzywczy poprzez wyłączenie bezpośredniego przyjmowania interesantów
od dnia 2 kwietnia 2020 r. do odwołania.
2. Ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzywczy będzie polegało
na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy interesantom.
3. Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie:
1) telefonicznie, pod nr: 16 671 14 86,
2) drogą elektroniczną, przez:
a) ePUAP,
b) pocztę elektroniczną, na adres: sekretariat@krzywcza.pl,
oraz,
3) za pośrednictwem operatora pocztowego,
w godzinach pracy Urzędu.
4. W wyjątkowych sytuacjach wymagających wyłącznie osobistego działania
kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu mogą podjąć decyzję o załatwieniu
konkretnej sprawy w sposób odmienny niż wskazany w ust. 3, po wcześniejszym
uzgodnieniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1).
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§ 2.
Szczegóły organizacji pracy poszczególnych pracowników powierza się kierownikom
komórek organizacyjnych Urzędu, a wykonanie zarządzenia Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Informacje na temat pracy Urzędu oraz działań podejmowanych przez Wójta Gminy
będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Urzędu - www.krzywcza.pl.
§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Krzywcza oraz
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i budynku Urzędu.
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Krzywczy.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski

