ZARZĄDZENIE Nr 122.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia czasowej organizacji pracy urzędu w związku z zagrożeniem
COVID-19
Na podstawie §24 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn.
zm.) oraz art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej COVID-19 i zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli i pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie
zarządzam, co następuje:
§1
W okresie od dnia 3 listopada 2020r. do odwołania:
1)

sprawy urzędowe należy załatwiać drogą elektroniczną, tj. korzystając z usług platformy
elektronicznej ePUAP, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, bądź
jeśli nie są pilne - w późniejszym terminie;

2)

w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie przy wejściu głównym zostaje umieszczona
skrzynka podawcza, do której interesanci w sprawach nagłych mogą składać podania i wnioski do
rozpatrzenia w Urzędzie Miejskim w Halinowie. Pracownicy Biura Podawczego Urzędu nie
potwierdzają złożonych dokumentów;

3)

wejście do Urzędu Miejskiego w Halinowie możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzednim
umówieniu telefonicznym lub mailowym wizyty w sprawach z zakresu:
a) rejestracji stanu cywilnego;
b) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
c) pomocy społecznej;
d) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
e) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
f) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
g) świadczenia usług komunalnych;
h) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
i) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym
drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi
publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz
zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury
telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych;

4)

dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem
osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

5)

zawieszone są osobiste wizyty interesantów, przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i
wniosków przez Burmistrza Halinowa i Radnych Rady Miejskiej w Halinowie;

6)

interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką albo odzieżą
lub jej częścią oraz do dezynfekcji rąk;

7)

Urząd zapewnia ciągłość pracy jednostki, w tym terminową realizację zadań publicznych.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 114.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 06 października 2020r. w sprawie
wykonywania przez Urząd Miejski w Halinowie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy
obywatelom.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

