
Zarządzenie Nr 92/2020 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 20 kwietnia 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 i 2, ust. 2 i 3 w zw. z § 1 w zw. z § 19 ust. 5 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) 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 2019 r. poz. 506 

z późn. zm.), Wójt Gminy Michałowie zarządza co następuje: 

 

§ 1 

1. W okresie od 20.04.2020 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.  

 

§ 2  

1. W okresie od 20.04.2020 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 przez 

Urząd Gminy Michałowice zadań poprzez wykonywanie wyłącznie zadań niezbędnych do 

zapewnienia pomocy obywatelom. 

2. Ograniczenie polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia 

pomocy obywatelom, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zadań, o których mowa w § 13 ust. 

2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 697), będących w zakresie kompetencji Gminy Michałowice.  

3. W związku z ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się realizowanie przez Urząd 

Gminy Michałowice zadań, które nie mają wpływu na zapewnienie pomocy obywatelom, w 

szczególności polegających na: 

1) organizowaniu narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy 

Michałowice w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań; 

2) przygotowywaniu okresowych ocen i informacji dotyczących zadań w zakresie zadań 

inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Gminę Michałowice,  

3) prowadzeniu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem stref rekreacji, ogródków 

jordanowskich i placów zabaw, w części, w jakiej te miejsca mają plac zabaw lub 

urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;  

4) organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych oraz rekreacyjnych, 

5) prowadzeniu spraw w zakresie gospodarowania i zarządzania komunalnymi 

nieruchomościami, w tym: ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, 

i użytkowanie, w tym w szczególności dzierżawy, najmu i użyczania świetlic oraz innych 

nieruchomości komunalnych w celu organizacji spotkań, imprez i zgromadzeń,   

6) uczestnictwie w odbiorach technicznych inwestycji i remontów wymagających 

bezpośredniej obecności pracownika Urzędu Gminy Michałowice, 

7) nadzorze i kontroli eksploatacji należących do Gminy Michałowice obiektów,  

8) prowadzeniu spraw związanych z egzekucją należności Gminy Michałowice, z wyjątkiem 

spraw zagrożonych przedawnieniem należności oraz spraw sądowych i spraw już 

skierowanych na drogę egzekucji, 

9) archiwizowaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w 

innych sprawach,  

10) uczestnictwie w gminnych zespołach projektowych, 



11) analizowania stanu i przygotowywania wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu Gminy 

Michałowice w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, 

12) prowadzeniu spraw dotyczących kontroli wewnętrznych, 

13) realizowaniu czynności o małym znaczeniu dla zapewnienia obsługi administracyjnej 

i technicznej Urzędu Gminy Michałowice, niewpływających na pracę i wykonywanie zadań 

przez Urząd Gminy Michałowice, a także niewpływających na zapewnienie poziomu 

bezpieczeństwa, porządku i czystości w Urzędzie Gminy Michałowice.  

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

czynności 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 lub 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.   

 

§ 3 

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

2, 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. 

 

§ 4 

Uchyla się zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Gminy Michałowice z uwagi na stan 

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

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


