
Zarządzenie nr 148 l20

Wójta Gminy Sędziejowice

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów urzędu Gnniny
sędziejowice w celu zapołriegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem sARs-cov-2.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 t. poz, 713), w związkl z §13 ust. 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w zwięku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. tJ, z 2020 r. poz. 697) otaz ałt. 20'] § 2
Kodeksu pracy (Dz.U.2019 r. poz. 1040, poz. 1,043 i poz. 7495) zarządzarn, co następuje:

§1,1. od dnia 4 maja 2020 roku do odwołania obsługa mieszkńców odbywaó się będzie tylko
i wyłącznie w Biurze podawczym zlokalizowanym na partelzę urzędu Gminy sędziejowice
w sali A - wej ście od ulicy wielńskiej, a nie w poszczególnych referatach merytorycznych.

Wejście od strony apteki będzie zamknięte.

2. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest kontakt telefoniczny lub poczta

elektroniczna.

Numer telefonu do Urzędu (centrala - łączy do wszystkich referatów):

43 677 11 57, 43 677 10 02

Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi tel. 43 677 16 93

Referat Finansowo - Budzetowy tel.43 6'77 1692

Urząd Stanu Cyłrdlnego, dowody osobiste, ewidencja ludności: tel. 43 677 11 3S

adres skrzynki ePUAP: AJGSedziejowice/skr}tka

podstawowy adres e-mail : sędzieiowice@zq\ł,rp.ore.pl

3, Kasa Urzędu Gminy Sędziejowice będzie nieczl,nna do odwołania.

4. OpłaĘ na rzecz Crminy Sędziejowice prosimy uiszczać w formie bezgotówkowej:

1) opłaty:

- podatki lokalne,

- użltkowanie wieczyste,

- czynsze dzierżawne,

- opłaty skarbowe, opłata targowa

nrkonta 81 9263 0000 0562 14782005 0064



2) opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunaln}Tni należy wpłacać na indywidualne konta

bankowe, przekazule w zańadomieniach o wysokości opłaĘ.

§2. Wykonanie zarządzeńa pońerza się Seketarzowi Gminy Sędziejowice.

§3. Traci moc zuz&zenie nr I35 l20 Wójta Gminy Sędziejowice z dni a27 marca2020 r.

w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Sędziejowice, mających na celu

przeci:wdzińańe rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i chorobie COVID-l9.

§4 . Zuządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania.


