Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
Czarnków

Treść
Informujemy, ?e Wójt Gminy Czarnków na podstawie § 8 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro?enia
epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadzi?:
od dnia 16 marca 2020 r. (poniedzia?ek) do odwo?ania ograniczenia w funkcjonowaniu Urz?du
Gminy w Czarnkowie polegaj?ce na wykonywaniu wy??cznie zada? niezb?dnych do zapewnienia
pomocy obywatelom oraz okre?lonych zada? wy??czaj?cych bezpo?redni? obs?ug? interesantów w
zakresie wskazanym poni?ej:
Urz?d nie przyjmuje klientów (z wy??czeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wizyty
umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwacj? internetow?, bezpo?rednio przez
pracowników Urz?du, a tak?e wezwania do osobistego stawienia si? w Urz?dzie, zostaj?
anulowane.
Pracownicy Urz?du pracuj? w dotychczasowych godzinach pracy Urz?du bez zmian.

Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urz?d Gminy Czarnków mog?
kontaktowa? si? z pracownikami Urz?du wy??cznie telefonicznie i mailowo od poniedzia?ku do
pi?tku w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesy?a? korespondencj? poczt? tradycyjn? lub za
po?rednictwem ePUAP, z uwzgl?dnieniem zakresu podanego w informacjach szczegó?owych
podanych poni?ej.
Zawieszona zostaje mo?liwo?? osobistego sk?adania skarg i wniosków.
Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatu i poszczególnych pracowników znajduje si? w
ostatnim punkcie.
Powy?sze informacje b?d? aktualizowane na bie??co i dost?pne na stronie internetowej Urz?du, a
tak?e wywieszone w siedzibie Urz?du.
Sprawy zwi?zane z dowodem osobistym
Wniosek o wydanie dowodu osobistego z?o?y? mo?na przez Internet za pomoc? portalu gov.pl lub
osobi?cie w wymienionych ni?ej godzinach w Urz?dzie Gminy Czarnków wy??cznie po
wcze?niejszym umówieniu wizyty drog? telefoniczn? lub mailow?,
Dowód osobisty mo?na odebra? w Urz?dzie Gminy Czarnków w wymienionych poni?ej godzinach
wy??cznie po wcze?niejszym umówieniu wizyty drog? telefoniczn? lub mailow?.
Sprawy op?at i podatków:
Do odwo?ania zamkni?ta zosta?a kasa w Urz?dzie Gminy Czarnków. Prosimy o dokonywanie
wszelkich p?atno?ci na poni?szy rachunek bankowy:
72 8951 0009 0000 0954 2000 0010
Dane kontaktowe do Urz?du Gminy Czarnków:
Numer telefonu: +48 67 255 22 27
E-mail: urzad
czarnkowgmina [dot] pl (Do ka?dej wiadomo?ci nale?y za??czy? podstawowe
dane kontaktowe).
Baza
Teleadresowa
Pracowników:
https://czarnkowgmina.pl/strona/baza-teleadresowapracownikow

