
Zarządzenie Nr 42.2020  
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 16 marca 2020 r. 
 

w sprawie ogłoszenia o  ograniczeniach  w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice 
 

Na podstawie §8.  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.                         
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
(Dz. U. poz.433),zarządzam co następuje: 
 
§1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania  Urząd Gminy Sieroszewice będzie otwarty dla 
interesantów od godz. 9:00 do godz. 12:00 tylko w sprawach pilnych i niecierpiących 
zwłoki. 
 
§2. 1.Kasa Urzędu Gminy Sieroszewice będzie nieczynna. 
2. Wszelkie  należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na konta Urzędu Gminy 
Sieroszewice. 
 
§3. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian. 
 
§4. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Sieroszewice 
mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku                
w godzinach od 12.00 do 15.30 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za  
pośrednictwem  ePUAP. 
 
§5. Zawiesza się bezpłatne porady prawne. 
 
§6. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania petycji, skarg i wniosków. 
 
§7. Wykaz telefonów kontaktowych i adresów mailowych  do poszczególnych stanowisk 
pracy znajduje się na stronie www.sieroszewice.pl  w aktualnościach. 
 
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

Wójt Gminy  
/-/ Anatol Piaskowski 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sieroszewice.pl/


 
UZASADNIENIE: 

Zarządzenie Nr 42.2020  
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 16 marca 2020 r. 
 

w sprawie ogłoszenia o  ograniczeniach  w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice 
 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie 
§8. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz.433) wykonywanie 
zadań przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu polegającym na 
wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom                                  
i określonych zadań w sposób  wyłączający  bezpośrednią obsługę interesantów.  
Biorąc pod uwagę powyższe wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy 
Sieroszewice.  
Wydanie zarządzenia w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach jest konieczne  i zasadne.  
 
 
 
 
 

Wójt Gminy  
/-/ Anatol Piaskowski 

 


