ZARZĄDZENIE NR 86/2020
WÓJTA GMINY GRYBÓW
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Grybów w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.2020. poz 491), § 15 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związkuz wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1066), zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Od dnia 27 lipca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy Grybów poprzez
wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej
skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem
operatora pocztowego lub poprzez wrzucenie listu do skrzynki nadawczej znajdującej się przy wejściu
głównym do budynku Urzędu.
3. W przypadku spraw niemożliwych do załatwienia drogą korespondencyjną lub elektroniczną, każda
potrzeba osobistego stawienia się interesanta w Urzędzie Gminy w Grybowie w sprawach niecierpiących
zwłoki czy też istotnych dla codziennego funkcjonowania człowieka, poprzedzona musi być telefonicznym lub
mailowym uzgodnieniem wizyty z pracownikiem Urzędu.
4. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3 pracownicy Urzędu zobowiązani są do zachowania
maksimum środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2.
5. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej
- przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów.
6. Kasa Urzędu jest czynna w godz. 8,00 do 13,00 i przyjmuje wpłaty w wyjątkowych przypadkach za
uprzednim uzgodnieniem wejścia na teren Urzędu z dyżurnym Urzędu.
§ 2.
Zawiadomienie o wszystkich ograniczeniach w funkcjonowaniu w Urzędzie Gminy Grybów w drodze
ogłoszenia zamieszcza się na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Grybów oraz poprzez wywieszenie na
drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy.
§ 3.
Tracą moc: Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie
funkcjonowania Urzędu Gminy Grybów w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem
SARS-CoV-2 oraz Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Grybów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie
wykonywania zadań publicznych przez Urząd Gminy w Grybowie w okresie stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Grybów
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§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grybów
Jacek Migacz
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