ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY ANDRESPOL
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Andrespolu
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754,
1878, 1967, 2177 i 2311) Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzam
do dnia 31 stycznia 2022 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Urząd Gminy w Andrespolu
ul. Rokicińska 126, zwany dalej Urzędem, zadań o charakterze publicznym polegających na organizacji obsługi
mieszkańców w wydzielonych miejscach w budynku zgodnie z następującymi zasadami:
1) Obsługa mieszkańców odbywa się na stanowiskach obsługi zlokalizowanych:
a) na parterze budynku Urzędu w zakresie spraw podatkowych i opłat za śmieci,
b) na I piętrze budynku Urzędu w zakresie pozostałych spraw;
2) Pracownika Urzędu należy przywołać do stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańca za pomocą
dzwonka umieszczonego na stanowisku bezpośredniej obsługi;
3) Dopuszczalna liczba mieszkańców przebywających, w tym samym czasie, przy stanowisku obsługi
nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi;
4) Przepisu pkt. 3 nie stosuje się do:
a) dzieci do ukończenia 13. roku życia,
b) osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą
poruszać się samodzielnie,
c) osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
d) osób wymagających pomocy tłumacza,
e) innych osób, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
§ 2. 1. Każda osoba przebywająca w budynku Urzędu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz do
zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej
osoby,
a także w związku
świadczeniem przez Urząd danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania
w komunikowaniu się;
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3) spożywania posiłków lub napojów.
§ 3. Korespondencję adresowaną do urzędu prosimy umieszczać w skrzynce na korespondencję znajdującej
się na ścianie budynku przy drzwiach wejściowych do Urzędu lub wrzucać do pojemnika na korespondencję
ustawionego w holu na I piętrze budynku Urzędu lub, w miarę możliwości kierować drogą elektroniczną, przez
e-puap lub za pośrednictwem poczty na adresy zamieszczone na stronie https://www.bip.andrespol.pl.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Andrespol.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Andrespol z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie
wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Andrespolu.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
w Andrespolu.

Wójt Gminy Andrespol
Dariusz Kubus
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