ZARZĄDZENIE NR 39.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie czasowej organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz ograniczenia obsługi
interesanta
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.)
i art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§1
W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia
mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie, od dnia 23 marca 2020 r.
do odwołania wprowadzam następujące zasady:
1) ustanawiam, że podstawowym sposobem kontaktowania się z Urzędem Miejskim w Halinowie
jest droga: telefoniczna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, pocztowa
oraz mailowa;
2) zawieszam osobiste wizyty interesantów, przyjmowanie interesantów w sprawach skarg
i wniosków przez Burmistrza Halinowa i Radnych Rady Miejskiej w Halinowie;
3) 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;
4) telefoniczna obsługa interesantów będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 – 14.00;
5) wejście do Urzędu będzie możliwe tylko i wyłącznie w sprawach rejestracji zgonów
i urodzeń, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty pod numerem 22 783 60 20
wew. 111 lub 180;
6) Urząd Miejski w Halinowie będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 – 14.00.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 38.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ustalenia
czasowej organizacji pracy urzędu w związku z zagrożeniem COVID-19.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

