
Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2020 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 22 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie                            

w związku z epidemia koronawirusa  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów                     

z dnia  16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów                              

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), zarządzam                                   

co następuje:  

 

§1. Z dniem 25 maja 2020 r. Urząd Miejski w Gogolinie zostaje otwarty dla klientów                           

z ograniczeniami opisanymi w §2-§5. 

§2.1. Na parterze budynku zostaje wyznaczone stanowisko do bezpośredniej obsługi 

klientów. 

2. Klienci będą obsługiwani pojedynczo. 

3. Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa zaleca się wcześniejszą telefoniczną rezerwację 

terminu wizyty. 

4. Osoby załatwiające sprawy w urzędzie  zobowiązane są do zakrycia ust i nosa zgodnie                     

z obowiązującymi obostrzeniami. 

5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku urzędu są rejestrowane i zobowiązane do 

samodzielnej dezynfekcji rąk przy użyciu środków zapewnionych przez urząd. 

6. Wszystkie osoby wchodzące na teren urzędu mogą być poddawane badaniu temperatury 

przez pracownika dyżurującego, a osoby, u których zmierzona na czole temperatura 

przekracza 37,5 stopnia Celsjusza nie zostaną wpuszczone do urzędu. 

§3. Składanie pism jest możliwe : 

- poprzez wrzucenie do specjalnej skrzynce podawczej  ustawionej na rogu budynku 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie (przy drzwiach wejściowych prowadzących na poziom       

-1); 

- za pośrednictwem operatora pocztowego; 

- drogą elektroniczną; 

- przy wykorzystaniu platformy ePUAP. 

§4. Skargi i wnioski można zgłaszać telefonicznie pod nr. 77 4076814 lub na adres: 

sekretariat@gogolin.pl. 

§5. Kasa Urzędu jest czynna w godz. 900 do 1300. 

§6. Traci moc Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku                   

z epidemią koronawirusa. 

 

mailto:sekretariat@gogolin.pl


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

internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, a także przez wywieszenie ogłoszenia                         

w siedzibie jednostki. 

 


