
Zarządzenie Nr 104/2020 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 4 maja 2020 r.  

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Michałowice z uwagi 

na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w zw. z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) w zw. z § 1 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 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Michałowie zarządza 

co następuje: 

 

§ 1 

1. W okresie od 04.05.2020 r. do odwołania w związku z ogłoszeniem obowiązywania na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, o którym mowa w § 1 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 ze zm.), ogranicza się wykonywanie 

wszelkich zadań realizowanych przez Urząd Gminy Michałowice poprzez wyłączenie 

bezpośredniej obsługi interesantów.  

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na: 

1) wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Gminy 

Michałowice; 

2) wyłączeniu przyjmowania płatności w jakiejkolwiek formie w kasie Urzędu Gminy 

Michałowice; 

3) wyłączeniu przyjmowania w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice, w 

sekretariacie Wójta Gminy Michałowice oraz bezpośrednio przez pracowników Urzędu 

Gminy Michałowice wszelkich pism i dokumentów od interesantów, z wyłączeniem 

przesyłek doręczanych poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.); 

4) wykonywaniu przez pracowników Urzędu Gminy Michałowice powierzonych zadań, w 

tym prowadzenia spraw administracyjnych, w miarę możliwości z wykorzystaniem form 

porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny oraz 

elektroniczny, w tym również w zakresie kontaktów pomiędzy Referatami i Stanowiskami 

Urzędu Gminy Michałowice.  

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą spraw, w których brak dokonania 

czynności wymagających bezpośredniej obsługi interesantów spowodowałby przekroczenie 

bezwzględnie obowiązujących i niepodlegających przedłużeniu terminów lub zagrożenie dla 

zdrowia lub życia ludzi oraz dla mienia w wielkich rozmiarach lub spowodowałby znaczną 

szkodę dla mienia Gminy Michałowice albo osób trzecich lub jest to uzasadnione ważnym 



interesem Gminy Michałowice lub interesanta, a także w przypadku podejmowania działań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeniom wirusem SARS-

CoV-2.   

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, bezpośrednia obsługa interesantów będzie możliwa 

jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu obsługi, z zachowaniem wszelkich 

standardów sanitarnych, zaleceń oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.   

 

§ 2 

1. Wdrożenie, utrzymanie oraz prawidłowe wykonywanie ograniczeń, o których mowa w § 1, 

powierza się Sekretarzowi Gminy Michałowice oraz Kierownikowi Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego, a także Kierownikom poszczególnych Referatów w zakresie zadań 

realizowanych przez te Referaty. 

2. Zobowiązuje się pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Michałowice do 

realizacji zadań i ograniczeń wynikających z niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Uchyla się zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Gminy Michałowice z uwagi na stan 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


