ZARZĄDZENIE Nr I_231_2020
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Dobre
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.), w związku
§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 491 z póżn. zm) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dużym wzrostem zachorowań na
chorobę zakaźną COVID - 19, wprowadzam ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd
Gminy Dobre polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.
2. Wyłączenia nie dotyczą pilnych spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji
ludności oraz dowodów osobistych.
3. Załatwianie innych spraw poza sprawami wskazanymi w ust. 2 możliwe będzie:
1) poprzez pozostawienie dokumentów (wniosków, podań itp.) w specjalnych
pojemnikach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Dobre;
2) poprzez pocztę elektroniczną: urzad@ugdobre.pl;
3) poprzez elektroniczną Platformę Administracji Publicznej (ePUAP);
4) telefonicznie na numery: 54 285 00 83, 54 285 01 25, 54 285 01 57, 54 285 01 58;
5) korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre.
4. Określone w niniejszym zarządzeniu ograniczenia obowiązywać będą od 8 października
2020 r. do odwołania.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr I/166/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Dobre.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Stefan Śpibida

