
Zarządzenie Nr 164/2021 

Burmistrza Czchowa  

 z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Czchowie w okresie stanu epidemii w 
związku z zakażeniami wirusem 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 2021r. poz. 1372) oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 § 1. 

1. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Stron/Klientów, zarządza się 
utrzymanie ograniczonych zasad funkcjonowania obsługi Stron/Klientów za pośrednictwem 
Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Czchowie do dnia 31 października 2021r.  

2. W Biurze Obsługi Klienta możliwe jest złożenie pism oraz uzyskanie bezpośredniej 
merytorycznej informacji. 

3. Osoby, które będą obsługiwane w Urzędzie, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących 
zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zakrywania przy 
pomocy maseczki ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz zachowania dystansu. W przypadku 
niestosowania się do tego obowiązku, pracownik ma prawo zwrócić Stronie/ Klientowi uwagę, 
a w przypadku braku współpracy odstąpić od przyjęcia Strony/Klienta. 

4. Podczas kontaktu ze Stroną/Klientem Urzędu pracownik ma obowiązek nosić maseczkę 
ochronną. Ponadto na początku spotkania oraz po jego zakończeniu ma obowiązek 
zdezynfekować użytkowane miejsce. 

5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym 
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na stanowisko obsługi. Wyjątek stanowią 
osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym lub inne, pod warunkiem, że ich 
wspólne stawiennictwo w Urzędzie jest uzasadnione dobrem sprawy lub Strony/Klienta. 

6. Płatności i należności publicznoprawne ( podatki, opłaty) można uiścić gotówką lub 
bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych w kasie tut. Urzędu w godz. 8.00 – 14.00 oraz 
w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czchowie 
przed dokonaniem czynności urzędowej. 

§ 2. 

1. Przyjmowanie stron przez Burmistrza lub w razie jego nieobecności Zastępcy Burmistrza 
w okresie obowiązywania stanu epidemii zostaje odwołane.  

2. Skargi i wnioski, petycje, postulaty i inicjatywy obywateli oraz pozostałe pisma będą 



przyjmowane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, urzędowej telefonii stacjonarnej i 
komórkowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź złożenie przez dziennik podawczy 
w Biurze Obsługi Klienta w tut. Urzędzie. 

§ 3. 

1. Wszystkich pracowników Urzędu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
pracodawcy o pogorszeniu się stanu zdrowia, charakterystycznego dla objawów zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) podejrzeniu kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem), jak również innych zdarzeń określonych 
w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 należy przekazywać do Zastępcy Burmistrza  lub 
Sekretarza Gminy. 

§ 4. 

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian tj. poniedziałek godz. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 
godz. 7.30 - 15.30.  

§ 5. 

Zawiadomienie o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie w okresie stanu epidemii podaje 
się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Urzędu oraz wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu.  

§ 6. 

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Czchowie. 

3. Zobowiązuje się kierowników do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych im 
pracowników. 

 § 7. 

Traci moc Zarządzenie nr 148/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 1 września 2021 r. w sprawie 
organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Czchowie w okresie stanu epidemii w związku z 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


