
ZARZĄDZENIE NR 136/2020 

BURMISTRZA RZGOWA 

z dnia 03 listopada 2020 r. 

w sprawie ograniczeń w organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie  

w czasie trwania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, zm. z 2020 r. poz. 1797, poz. 1829, poz. 1871, 

poz. 1917, poz. 1931) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Od dnia 04. 11. 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wstrzymuje się bezpośrednią 

obsługę interesanta z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, które załatwiane będą  po uprzednim 

telefonicznym dokonaniu ustaleń z właściwym pracownikiem merytorycznym w wyznaczonym 

przez niego terminie. 

 § 2. Na terenie Urzędu Miejskiego w Rzgowie wyznaczeni pracownicy kierują 

przemieszczaniem się interesantów tak, aby w Urzędzie przebywał jeden interesant na jedno 

stanowisko obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia przebywających z rodzicami oraz osób, 

których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy). 

 § 3. Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu 

załatwienia wszystkich spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonarnej. 

 § 4. Uiszczanie zobowiązań płatniczych w Kasie Urzędu odbywa się w kolejności określanej 

przez pracowników merytorycznych wydających dyspozycje wpłat.   

 § 5. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Rzgowa. 

 § 6. Zawiesza się funkcjonowanie Toalet Publicznych poza godzinami pracy Urzędu 

Miejskiego w Rzgowie. 

 § 7. Uchyla się Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 07 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w czasie 

trwania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 § 8. Zarządzenie obowiązuje do odwołania. 

 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Rzgowa 

Mateusz Kamiński 


