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wórrł GMINy zApoLICE
z rJnia 5 maja 2021r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań pyzezUrząd Gminy Zapo|ice

Na podstawie art, 31 i art. 33 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j" Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pożn. zm.), w zwtązku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 19 marca 202I r, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazow i zakazow

w zwtązku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 5I2 zpożn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1, W okresie od 5 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r, wykonywanię zadańptzezIJruąd

Gminy Zapolice, zwany dalej ,,Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu

wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnięnia pomocy obywatelom.

2. Dopuszczalnaltczba interesantórv przeb,vr.vających. w tym samym czasie, w jednym

pomieszczeniu nie możę być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyŁącze-

niem osób realizujących zadanta w zakresie obsługi interesantów.

3. Przepisu ust, 2 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13. roku zycia;

2) osoby z olzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z olzeczeniem o stopniu niepełnospraw-

noŚci, osoby z oTzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, ktora ze względu na

stan zdrowia nie moze poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczorrej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 2. 1. Do zadań, o których mowa rv § 1 ust. I zarządzenia, zalicza się w szczegolności

sprawy z zakresl:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;

6) ochrony środowiska;

7) przebudowy lub remontu infrastrtrktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym

drogi publicznej,lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi pub-

licznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zaję-

cia pasa drogowego drogi publtcznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomuni-



kacyjnej lub prowadzęnia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,

o których mowa w ań. 38-40 ustawy z dnta27 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U.

z 2020 r. poz. 47 0, 47 I, 1 087 i 2338 oraz z 202| r. poz. 5 4).

2. Zadanta okre ślone w ust. 1 realizowan e są pr zęz pracownikó w merytory czny ch Urzę du.

Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów

dostarczenia albo odbioru dokumentacji.

3. Obsługa zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom odbywa się w po-

mieszczeniu, w którym pracę wykonuje właściwy pracownik merytoryczny, na zasadach wska-

zanychw § 1 ust. 2i3 zarządzenia, agdyto niejestkonieczne-wpunkcieprzyjęc interesantów

stworzonym na pańerze btrdynku Urzędu.

4. Pracownik merytoryczny, po zakończeniu obsługi obywatela, każdorazowo dba o to,

aby opuścił on budynek Urzędu.

§ 3. Preferowaną formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Zapoltcejest kontakt:

1) telefoniczny (43) 823-19-82;

2) elektronlczny, w tym poprzez:

a) ePUAP : /ugzapoliceiskrytka,

b) mailor.vy : urzad@zapolice.pl.

§ 4. Wszelkie dokumenty i wrrioski do Urzędu, które nic wymagają osobistego stawien-

nictwa, można składać równiez:

1) elektronicznie - ePUAP: /ugzapolice/skrvtka:

2) za po śr ednictr,vem operatora p o czto rł,e go ;

3) poprzez umieszczenie ich tł, urnie ustawiorrej przy wejściu głównym do budynku Urzędu

(od strony parkingu znawlerzclrnią asfaltową) - w godzinach pracy Urzędu.

§ 5" 1. Wykonanie zarządzenta powierza się kierownikom i pracownikom referatów Urzę-

du, a takze samodzielnym stanowiskom pracy w Urzędzic.

2, Nadzór nad wykortanietrl zatządzenl,a por.vierza się kierow,nikom ręferatów Urzędu.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr, 56912021Wójta Gmirry Zapolice z dnta 12kwiętnta2Ożl

r. w sprawie ograniczerria wykonywania zadańprzezUrząd Gminy Zapoltce (zm, zarządzenie nr

574lż021 Wójta Gminy Zapoltce z dnia l6 kwietnia 2021 r.. zarządzenię nr 57512021 Wójta

Gminy Zapoltce z dnia 23 kwietriia 202l r.).

§ 7. Zatządzenie wchoclzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Grrriny

Zapoltce i stronie internetowej Urzędu, atakże rozplakatorvaniu na tablic;, ogłoszeń Urzędu i na

drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.
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