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W6jta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie organizacji przyjmowania stron i innych os6b

w Urzgdzie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. lJ. z
2019 r. poz. 506 z p62n. zm.) w celu zapobiegania oraz zwalczarria zakaZerria wirusem SARS-
CoV-2

zarzqdzam, co nastgpuje:

$1.

1. Wprowadza sig tymczasowe zasady przyjmowania stron i klient6w w lJrzgdzie Pietrowice
Wielkie.

2. Ilekroi w Zarzqdzeniu jest mowa o:

I ) Urzgdzie - nale2y przez to rozumiei Urzqd Pietrowice Wielkie,
2) Stronie - nale2y przez to rozumiei strony postgpowari prowadzonych w Urzgdzie, kontra-

hent6w Pietrowice Wielkie oraz inne osoby, kt6re zalatwiaj4 sprawy Urzgdzie.
3) Biurze Obslugi - r.ale2y przez to rozumie6 pomieszczenie w lJrzgdzie, w kt6rym przyj-

mowane bgd4 strony.
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s2.

I . Ogranicza sig bezpoSrednie przyjmowanie stron w Urzgdzie do sprawa z zakresu:

1) stanu cywilnego dotyczqcych zgloszef urodzenia i zgonu,
2) odbioru dowod6w osobistych.

2. W sprawach innych ni2 wymienione w ust. 1 strony mogq zostai przyjgte w Urzgdzie:
l) po uzgodnieniu z wlaSciwym pracownikiem, dokonanym telefonicznie lub poczt4 elektro-

niczna na adres: poczta@pietrowicewielkie.com.pl.
2) za zgod4 W6jta lub Sekretarza Gminy.

3. Wstrzymuje sig:

I ) przyjmowanie podari ustnie do protokolu,
2) przyjmowanie wplat w kasie Urzgdu.

s3.

1. Wyznacza sig Biuro Obslugi, w kt6rym przyjmowane sq strony.
2. W Biurze Obslugi nie mo2e jednoczednie przebywai wigcej ni2jedna osoba.

3. Kontakt z pracownikami UrzEdu poza Biurem Obslugi jest mo2liwy tylko za zgod4 W6jta lub
Sekretarza Gminy.

4. Ograniczenie, o kt6rym mowa w ust. 3 nie dotyczy odbioru dowodu osobistego.

5. Biuro Obslugi zlokalizowane jest na parterze budynku Urzgdu.
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s4.

1. Wstrzymuje si9 bezpoSrednie przyjmowanie mieszkaic6w i innych os6b przez W6jta i Seke-
tarza Gminy w sprawach skarg i wniosk6w.

2. Skargi i wnioski, o kt6rych mowa w ust. I mog4 byi skladane wyl4cznie w formie pisemnej

lub elekhonicznie.

ss.
Wykonanie zarz4dzenia powierza si9 Sekretarzowi Gminy.

s6.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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