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ZARZ 4DZENIE Nr Op. 0050.35.2020
WOJTA GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy oraz przyjmowania stron i innych os6b w lJrzgdzie
Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. rJ.22020
r. poz.713) oraz $ 24 ust. 5 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 pafudziernika2020 r. w
sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiqzku z wyst4pieniem
stanu epidemii (Dz. U.22020 r.,poz.1758 zp6hn. zm)
w celu zapobiegania oraz zwalczania zakazeniawirusem SARS-cov-2

W6jt Gminy Pietrowice Wielkie
zarzqdza

s1.
l. Zarzqdzenie okre5la zasady przyjmowania stron i klient6w w lJrzgdzie Gminy Pietrowice

Wielkie.
2. Ilekro6 w Zarzqdzeniu jest mowa o:

1) urzgdzie -nalezy przezto rozumiei tJrzqd Gminy pietrowice wielkie,
2) w6jcie -nalezy przezto rozumied w6jta Gminy pietrowice wielkie,
3) Sekretatzu - nale?y przez to rozumied Sekretarza Gminy Pietrowice Wielkie,
4) stronie - naleZy przez to rozumiei strony postEpowari prowadzonych w lJrzgdzie,

kontrahent6w Pietrowice Wielkie orazinne osoby, kt6re zalatwiajq sprawy lJrzgdzie.

s2.
l. Do odwolania ogranicza siQ bezpoSrednie przyjmowanie stron w tJrzgdzie, poza

nastgpuj4cymi sprawami :

l) rejestracji stanu cywilnego,
2) ewidencji ludnoSci i dowod6w osobistych,

2. W sprawach innych niZ wymienione w ust. I strony mog4 zostad przyjgte w Urzgdzie po
uzgodnieniu z wlaSciwym pracownikiem, dokonanym telefonicznie lub poczrqtelektroniczna
na adres po czt@pietrowicewielkie. com.p I i za zgodq w6j ta lub Sekretarza.

3. Podania, wnioski i inne pisma kierowane organ6w Gminy Pietrowice Wielkie w przypadku
ich bezpoSredniego sktadania w siedzibie Urzgdu naleLy wrzucii do urny znajduj4cej siE w
pomieszczeniu, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 1.

4. Podania, wnioski i inne pisma, s4 pobieran e z urny, o kt6rej mowa w ust. 3 w kazdym dniu
roboczym o godz. 15.20 i przekazywane do biura podawczego Urzgdu.

5' Podania, wnioski i inne pisma, o kt6rych mowa w ust. 4 s4 rejestrowane w tJrzgdzie w dniu,
w kt6rym zostaly zlolone w urnie, o kt6rej mowa w ust. 3.



$3.
Ustala sig godziny pracy Urzgdu w kazdy dzieri roboczy od godz. 7.30 do godz. 15.30.

$4.
l. Strony i inne osoby s4 przyjmowane wyzn aczonym do tego do pomieszczeniu Urzgdu, to jest

w tymczasowym biurze obstugi naparterze,
2. Ustala sig nastgpuj qce zasady pobytu strony i innych os6b w lJrzEdzie:

1) osoby przebywaj4ce w Urzqdzie, sqzobowi4zane do:
a) zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiqzuj4cymi w tym zakresie wymogami

doty czqcy mi os6 b pr zeby w ai 4cyc h w m i ej scach o 96 ln odo stgpny,
b) dezynfekcji dloni,

2) strony i inne osoby mog4 zalatwiac sprawy jedynie w pomieszczeniu wskazanych w ust.
2,

3) w pomieszczeniach wskazanych w ust. 2 poza pracownikami Urzgdu moZe przebywac
jednoczeSnie tylko jedna osoba albo dwie osoby jeaeliwsp6lnie zamieszkuj4,

4) W6jt lub Seketarz w uzasadnionych przypadkach mog4 zezwolil na zalatwienie sprawy
przez strong w innym pomieszczeniu ni2 wskazane w ust. 2 z zachowaniem wymogu
okre5lonego w pkt 3,

5) osoby oczekujqce na wejScie do pomieszczenia, o kt6rym mowa w ust. 2 przebywajqna
zew nqtrz budynku Urzgdu.

6) w przypadkach okreslonych w pkt 4 osoby oczekuj4ce na zalatwienie sprawy przebywajq
na korytarzu w wyznaczonych do tego miejscach w odlegloSci nie mniejszej niz 1,5 m od
innych os6b.

$s.
L ograniczenia, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 3 nie obejmuj4 pracownik6w Urzgdu.
2. Pracownicy Urzgdu s4 zobowi4zani do:

l) dezynfekcji dloni bezpoSrednio po przybyciu do siedziby UrzEdu oraz kontaktu z osobami
n iezatrudnionymi w IJ rzgdzie,

2) uZywania maski ochronnej lub przylbicy w trakcie: pobytu na korytarzu, kontaktu ze
stronami lub innymi osobami oraz w trakcie wykonywania czynnoSci sluzbowych poza
siedzib4 Urzgdu.

$6.
Zapewnia siE og6lnodostgpny Srodek do dezynfekcji dloni dla os6b przybywajqcych do Urzgdu.

$7.
Wykonan i e zaru4dzenia powi erza s i g S ekretarzowi Gmi ny.



$8.
Tracimoc Zarzqdzenie Nr Op.0050.31.2020 W6jta Gminy
w sprawie organizacji pracy i zasad przyjmowania stron i
Pietrowice Wielkie

Wielkie z dnia 12j0.2020r.
os6b w Urugdzie Gminy

MINY
WIELKIE

$e.
Zarzqdzenie og)asza sig na tablicy ogloszefi oraz w B Informacji Publicznej

$ 10.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia 2020 r.
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