
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie: ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach. 

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

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 130 § 1 Kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) 

oraz § 8 ust. 1 i 2  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)  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co 

następuje: 

  §  1. 1. Od dnia 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. ograniczam dostęp do Urzędu 

Gminy w Szczytnikach dla interesantów i petentów. Niezbędne podania, wnioski i dokumenty 

przyjmowane będą w punkcie zlokalizowanym na parterze Urzędu Gminy w Szczytnikach. 

  2. Zapytania w celu pozyskania informacji z Urzędu Gminy lub załatwienia sprawy należy 

kierować telefonicznie na  numer tel: 62/ 7625001 lub 7625015 oraz nr faksu: 62/7625274.  

 

  § 2. 1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zamyka się kasę tutejszego Urzędu dla 

interesantów.  

  2. Wszelkie płatności zaleca się wykonywać w formie przelewów bankowych na wskazane 

w decyzjach i zawiadomieniach rachunki bankowe. 

 

 § 3. W sprawach dotyczących zameldowania, dowodów osobistych, wydania aktów 

Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się telefonicznie po numerem tel.  62/5971733.  

 

 § 4. Pozostałe sprawy należy załatwiać w miarę możliwości drogą mailową na adres: 

sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub poprzez platformę e-Puap Elektroniczna Skrzynka 

Podawcza /ugszczytniki/SkrytkaESP. 

 

 § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Szczytniki, Skarbnikowi 

Gminy oraz Kierownikom Referatów Urzędu Gminy w Szczytnikach. 

  

 § 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczytniki oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.  

  

 § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                              Wójt  

          /-/Marek Albrecht 
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