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Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia Z2lipca2O2O r.

w sprawie zmlany sposobu pracy i obsfugi interesant6w w Urzqdzie Miasta i Gminy

Ogrodzieniec.

Na podstawie ar:t. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2O2O r., boz.7I3) oraz w zwiqzku 2 5 L4 ust. 5 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 29 maja

2O2O roku w prawie ustanowienia okre6lonych ogranicze6, nakaz6w i zakaz6w w zwiqzku

z wystqpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2O2O r. poz.964l,

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1. 
\

W Urzqdzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, zwanym dalej ,,Urzqdem" stosuje siq organizacjq

bezpoSredniej obstugi interesant6w dostosowanq do aktualnych ograniczed, nakaz6w i zakaz6w

obowiqzujqcych w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii.

s2.

!. Taleca siq kontakt z Urzqdem przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej,

telefon icznej, a ta k2e korespondencji tradycyj nej.
2. Do odwolania bezpoSrednia obsluga interesant6w realizowana jest z zachowaniem zasady,

2e dopuszczalna liczba interesant6w przebywajqcych, w tym samym czasie, w jednym

pomieszczeniu nie mo2e byi wiqksza ni2 1 osoba na jedno stanowisko obsfugi.

3. Pracownicy Urzqdu w trakcie wykonania bezpodredniej obslugi interesant6w zobowiqzani sq

zakrywa6, przy pomocy odzie2y lub jej czq6ci, maseczki albo przyfbicy, usta i nos.

93'

l-. Celem zwiqkszenia bezpieczedstwa oraz unikniqcia kdtelet< i ograniczenia do niezbqdnego

minimum czasu,oczekiwania na miejscu rekomenduje siq, aby interesanci wczeSniej uzgadniali

telefonicznie konkretny termin (datg i godzinq) wizyty i kontaktu osobistego z poszczeg6lnymi

pracownikami.
2. Obsluga interesant6w w Urzqdzie jest prowadzona telefonicznie pod numerem: 32 67 09 700

(Sekretariat Urzqdu) oraz elektronicznie za podrednictwem platformy e-Puap lub poczty

elektronicznej w godzinach pracy Urzqdu.

3. Sprawy pilne, wymagajqce osobistego zgloszenia siq do Urzqdu, bqdq zatatwiane tylko po

wczedniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzqdu (obslugujqcym sprawq), kt6ry

wyznaczy termin wizyty w Urzqdzie.
4. Czynno6ci z zakresu sporzqdzania akt6w zgonu podlegajq wylqczeniu.

rd 
s4.

Zarzqdzenie podlega podaniu do publicznej wiadomoSci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszei

oraz na drzwiach wejSciowych Urzqdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz opublikowanie na stronie

internetowej Urzqdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.



s5.

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gnniny.

s6.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 23 lipca 2a2O r.
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