ZARZĄDZENIE NR 146/2020
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 17 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim ograniczeń polegających na wykonywaniu
zadań niezbędnych
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 15 i art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320) oraz § 24 ust. 1 i 5 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. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.)
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zarządza, co następuje:
§1
1. Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim czynny będzie w dni robocze; od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30 - 15.30.
2. Kasa w Urzędzie Miejskim będzie czynna w dni robocze: w poniedziałki w godz. 7.30 – 15.15,
a od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.00.
§2
W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz
zakwalifikowania Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do strefy czerwonej, w trosce
o zdrowie mieszkańców i pracowników, w okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania,
wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim niżej wymienione ograniczenia,
polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom:
1) wprowadza się następujące ograniczenia w przemieszczaniu się interesantów:
a) w Ratuszu w poszczególnych biurach w danym momencie może przebywać po jednym
interesancie,
b) w Warmecie w poszczególnych biurach w danym momencie może przebywać po jednym
interesancie, z tym, że w biurze rejestracji pojazdów Starostwa Powiatowego (II piętro)
dwóch,
2) na parterze w Ratuszu i Warmecie będą funkcjonować tymczasowe biura obsługi,
3) pracownik w tymczasowym biurze obsługi, o którym mowa w pkt 2:
a) regulował będzie ilością interesantów udających się do poszczególnych biur na zasadach,
o których mowa w pkt 1,
b) wszystkie czynności wykonuje w masce ochronnej, zakrywając usta i nos, ponadto
w jednorazowych rękawiczkach ochronnych,
4) śluby cywilne w USC udzielane będą tylko w obecności pary młodej i świadków,
5) wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Sędziszowa
Małopolskiego i Zastępcę Burmistrza.
§3
Zaleca się mieszkańcom załatwianie spraw w tut. Urzędzie:
1) telefonicznie 17 7453612 lub 17 2216001, gdzie interesanci zostaną
z pracownikiem merytorycznym;
2) e-mailowo: um@sedziszow-mlp.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP;
3) przesyłając wniosek lub pismo za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu.

połączeni

1.

2.

§4
Interesanci oraz pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej
wykonywania zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie § 27 ust. 1 pkt 2 ppkt c oraz
ust. 3 pkt 4 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. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.)
Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania
zobowiązani są do używania jednorazowych rękawiczek ochronnych lub po każdej takiej
czynności dezynfekować ręce.

§5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronach
internetowych www.sedziszow-mlp.pl oraz bip.sedziszow-mlp.pl.
§6
Traci moc Zarządzenie nr 143/2020 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 14 października
2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim ograniczeń w wykonywaniu zadań
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
§7
Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom referatów.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.
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