
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 25 marca 2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim ograniczeń w wykonywaniu zadań  
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 15 i art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1040) oraz § 10 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 ze zm.) 

 
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce  
o zdrowie mieszkańców i pracowników,  w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania 
wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim niżej wymienione  ograniczenia 
w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów:  
1) Urząd Miejski czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30; 
2) wprowadza się zakaz przemieszczania petentów po siedzibie Urzędu; 
3) na parterze w obu siedzibach Urzędu (Ratusz, Warmet) urządzone będą biura obsługi,  

w których pracownik w wyjątkowych sytuacjach osobistego stawiennictwa petenta dokona 
wstępnej weryfikacji sprawy,  ustali tok postępowania lub  poinformuje o zasadach kontaktu 
z pracownikiem merytorycznym; 

4) w Urzędzie Stanu Cywilnego bezpośrednio będzie można załatwić wyłącznie sprawy dot. 
rejestracji zgonów, pozostałe informacje z zakresu stanu cywilnego będą udzielane tylko 
telefonicznie i mailowo – tel. 17 745 36 20, a.saj@sedziszow-mlp.pl lub m.idzik@sedziszow-
mlp.pl;  

5) w Urzędzie Stanu Cywilnego nie będą udzielane śluby cywilne; 
6) kasa w Urzędzie będzie nieczynna, płatności podatków i opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy regulować przelewami elektronicznymi na indywidualne rachunki,  
w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim, w innym banku lub urzędzie 
pocztowym; 

7) wstrzymuje się osobiste przyjmowanie stron przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego  
i Zastępcę Burmistrza; 

8) wprowadzam rotacyjny system pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 
Małopolskim, którzy realizują swoje obowiązki w siedzibie Urzędu, zgodnie  
z harmonogramem. Szczegółowe zasady i trybu obsady rotacyjnej stanowisk w  Urzędzie 
Miejskim określa odrębne zarządzenie. 

 
§ 2 

Zaleca się mieszkańcom załatwianie spraw w tut. Urzędzie: 
1) telefonicznie 17 7453612 lub 17 2216001, gdzie petenci zostaną połączeni z pracownikiem 

merytorycznym, 
2) e-mailowo: um@sedziszow-mlp.pl 
3) przesyłając wniosek lub pismo za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu, 
4) za pośrednictwem platformy ePUAP. 
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§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronach 
internetowych www.sedziszow-mlp.pl oraz bip.sedziszow-mlp.pl.  

 
§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 
roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim ograniczeń w wykonywaniu zadań  
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 
 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom referatów. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania. 
 
 

BURMISTRZ 
SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 

/-/  mgr Bogusław Kmieć 

http://www.sedziszow-mlp.pl/

