ZARZĄDZENIE NR 102/20
Wójta Gminy Susiec
z dnia 2 listopada 2020 roku
w

sprawie

określenia

zasad

funkcjonowania

Urzędu

Gminy

Susiec

w okresie stanu epidemii
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 207 i art. 2071 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 24 a rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów

w

związku

z

wystąpieniem

stanu

epidemii

(Dz.U.

poz.1758,

1797,1829,1871,1917,1931), zarządzam, co następuje:
§1
1. Do 04.12.2020 r. Urząd Gminy Susiec zostaje zamknięty dla Interesantów,
z wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których należą
sprawy z zakresu:
a) rejestracji stanu cywilnego,
b) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
c) świadczeń usług komunalnych,
d) podatków.
2. Sprawy wymienione w ust. 1, będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym
lub kontakcie elektronicznym, pod następującymi numerami telefonów i adresem
mailowym gmina@susiec.pl,:
1) Urząd

Stanu

Cywilnego,

Ewidencja

ludności,

Dowody

osobiste,

tel. 84 665 48 68 w. 18, 26;
2) Ewidencja działalności gospodarczej, tel. 84 665 48 68, w. 16;
3) Referat Finansowo-Podatkowy, tel. 84 665 48 68 :
- Księgowość, tel. 84 665 48 68, w. 17, 19;
- Kasa, usługi komunalne (woda i ścieki), tel. 84 665 48 68, w. 15;
tel.kom.665 815 805
- Podatki, opłata śmieciowa, tel. 84 665 48 68, w. 20;
- Księgowość oświaty, tel. 84 665 48 68, w 19, 25;

4) Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska,

tel.

84 665 48 68, w. 21;
5) Stanowisko

ds.

gospodarki

nieruchomościami

i

mieniem

komunalnym,

tel. 84 665 48 68, w. 16, 22;
6) Stanowisko ds. oświatowych, tel. 84 665 48 68, w. 25;
7) Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji gminnych, tel. 84 665 48 68, w. 28;
8) Stanowisko ds. promocji gminy i zamówień publicznych, tel. 84 665 48 68,
w. 27;
9) Stanowisko ds. projektów, tel. 84 665 48 68, w. 31;
10) Stanowisko ds. promocji i turystyki, tel. 84 665 48 68, w. 32;
11) Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, obsługi Rady Gminy, tel. 84 665 48
68, w. 23.
3. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Susiec w celu zachowania ciągłości pracy
urzędu i obsługi interesantów będą pracować w systemie hybrydowo-rotacyjnym i
zdalnie, tzn. zespół zostaje podzielony na grupy pracujące zdalnie i stacjonarnie – co
jakiś czas grupy te się wymieniają. Pracownicy kierowani do wykonywania pracy
zdalnej wykonują ją wg Regulaminy Pracy Zdalnej, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia, a pracownicy wykonujący pracę w systemie hybrydoworotacyjnym wg Polecenia wykonania pracy hybrydowo-rotacyjnej, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Sprawy pozostałe nie wymienione w § 1, załatwiane będą za pośrednictwem:
1) platformy ePUAP,
2) kontaktu telefonicznego pod numerem: 84 665 48 68,
3) kontaktu elektronicznego poprzez e-mail: gmina@susiec.pl
§3
Wszelkie płatności (podatki, opłaty itp.) mogą być dokonywane wyłącznie w sposób
elektroniczny lub za pośrednictwem placówek pocztowych i banków.
§4
1. Obsługa interesantów w Urzędzie, w sprawach o których mowa § 1, odbywać się
będzie przy zachowaniu zasady, że w tym samym czasie, przy jednym stanowisku
obsługi interesanta, może przebywać 1 osoba (nie licząc pracownika urzędu),
z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.

2. Wyznacza się 1 stanowisko obsługi interesanta, usytuowane na parterze budynku
urzędu gminy.
3. Osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów, w czasie jej wykonywania, są
zobowiązanie do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy.
§5
1. Do odwołania każda osoba wchodząca do Urzędu (interesanci i pracownicy)
zobowiązana jest do:
1) dezynfekcji rąk,
2) zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy z zastrzeżeniem § 27
ust. 3 pkt 2), 3) i 4) oraz ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Do 04.12.2020 r. zabrania się wstępu do budynku Urzędu osobom, które:
1) nie poddadzą się wymogom wskazanym w ust.1,
2) mają objawy chorobowe COVID-19 takie jak: kaszel, duszności, utratę węchu
i/lub smaku,
3) są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
4) w okresie ostatnich 10 dni:
a) miały bliski kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, lub
b) miały bliski kontakt z osobą objętą kwarantanną.
§6
Traci moc Zarządzenie Nr 22/A/2020 Wójta Gminy Susiec z dnia 17 marca 2020 roku.
§7
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susiec oraz
na stronie internetowej Gminy Susiec.
§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Susiec.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki
/podpisano elektronicznie/

