
 

Zarządzenie nr 0050/50/2020 

Wójta Gminy Bolesław 

z  dnia 08 maja 2020 r.  

 

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Bolesław w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego wywołanego koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713), oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z  dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 792 z późn. zm.) 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy 

Bolesław, od dnia 11.05.2020r. wprowadzam następujące zasady przyjmowania stron oraz 

obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Bolesław: 

 

1) bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Bolesław odbywać się będzie 

w godzinach 8.00-12.00, 

2) w budynku Urzędu Gminy Bolesław przebywać może jednocześnie maksymalnie 6 

interesantów, 

3) stosowanie własnych masek ochronnych, zasłaniających usta i nos, 

4) używanie płynu odkażającego do rąk, udostępnionego przy wejściu do Urzędu lub 

rękawiczek, 

5) zachowanie bezpiecznej odległości (2 m), 

6) brak podwyższonej temperatury ciała (w uzasadnionych przypadkach wykonanie 

pomiaru temperatury w Urzędzie), 

7) preferowana płatność kartą. 

 

2. Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. 

 

3. Istnieje możliwość załatwienia spraw niecierpiących zwłoki w innych godzinach niż 

przeznaczone do bezpośredniej obsługi interesantów, po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym z pracownikami poszczególnych referatów Urzędu. 

 

§ 2. 

 

Osoby, które nie muszą kontaktować się bezpośrednio z referatami Urzędu lub organami gminy 

mogą kontaktować się z referatami Urzędu telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub 

skrzynki E-PUAP. 

 

 

 

 



§ 3. 

 

Pisma, wnioski i pozostałą korespondencję w formie tradycyjnej (papierowej) można składać  

w skrzynce na korespondencję, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu.  

 

§ 4. 

 

Traci moc Zarządzenie nr 0050/34/2020 Wójta Gminy Bolesław z  dnia 18.03.2020 r. w 

sprawie: organizacji pracy w Urzędzie Gminy Bolesław w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego wywołanego koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 6. 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej 

Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław( przed drzwiami wejściowymi do Urzędu). 

 

§ 7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania. 
 
 
 
 

 


