
 

Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2020 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w  Gogolinie w związku        

z epidemią koronawirusa  

 

Na podstawie art. 33 ust. ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), § 10 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 491, 522 i 531), oraz art. 207 § 2 ustawy z dnia                      

26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  ( Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043  i 1495),   zarządzam co 

następuje:  

 

§1.  W ramach działań zapobiegawczych przeciwko  niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu 

się  w  Polsce koronawirusa  oraz  celem zapewnienia  ciągłości  funkcjonowania   Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie  od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące 

działania:  

 

1) Ogranicza   się  dostęp  do  pomieszczeń  Urzędu  Miejskiego  w  Gogolinie  w ten 

sposób, że : 

a)  w czasie godzin urzędowania zamknięte pozostaje wejście główne do budynku;.   

b) zaleca się załatwianie wszelkich spraw za pośrednictwem telefonu, poczty 

tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz skrzynki e-PUAP; 

c) wizyty osobiste mieszkańców w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie będą 

możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim umówieniu się na 

spotkanie oraz zarejestrowaniu przybycia do siedziby Urzędu. Na spotkanie należy 

umawiać się telefonicznie. 

2) Pisma można składać osobiście w siedzibie Urzędu w specjalnej skrzynce podawczej  

ustawionej na rogu budynku (przy drzwiach wejściowych prowadzących na poziom       

-1). 

3) Wszystkie osoby wchodzące na teren Urzędu mogą być poddawane obowiązkowemu 

badaniu temperatury przez pracownika dyżurującego,  a osoby u których zmierzona na 

czole temperatura przekracza 37,5 stopnia Celsjusza nie zostaną wpuszczone do 

obiektu. 

4)  Wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu poddają się samodzielnie 

dezynfekcji rąk przy użyciu środków zapewnionych przez Urząd. 

5)  Skargi i wnioski można zgłaszać telefonicznie pod nr. 77 4076814 lub na adres: 

sekretariat@gogolin.pl. 

6) Kasa Urzędu pozostaje nieczynna, a opłat należy dokonywać za pomocą bankowości 

internetowej. 

7) Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków 

(maksymalnie 5 osób). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobzg4ydi
mailto:sekretariat@gogolin.pl


 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r. i  podlega ogłoszeniu, na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, a także przez wywieszenie ogłoszenia                         

w siedzibie jednostki. 

 


