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ZARZĄDZENIE NR 205/2020 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW 

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Czarnków 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 w celu zminimalizowania dalszego 

rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 od dnia 24 marca 2020 r. do odwołania, wprowadzam czasowe 

ograniczenie  funkcjonowania Urzędu Gminy Czarnków, polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do 

zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w zakresie 

wskazanym poniżej: 

1. Urząd Gminy Czarnków nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych lub 

uzasadnionych ważnym interesem prawnym). 

2. Wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwację internetową, bezpośrednio 

przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie, zostają anulowane. 

3. Pracownicy Urzędu Gminy Czarnków pracują w systemie rotacyjnym tzn. część pracowników świadczy 

pracę w trybie pracy zdalnej, część w urzędzie. Po kilku dniach następuje zmiana składu osobowego. 

4. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Czarnków mogą kontaktować się 

z pracownikami Urzędu Gminy Czarnków wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. 

5. W razie potrzeby osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Czarnków, będą one 

przyjmowane w godzinach pracy Urzędu poprzez wrzucenie ich w kopercie do urny w przedsionku wejścia do 

Urzędu (klatka schodowa). 

6. Szczegółowa informacja dotycząca numerów telefonów i adresów e-mail dostępna jest na stronie 

internetowej: https://czarnkowgmina.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

http://www.bip.czarnkowgmina.pl/. 

7. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. 

8. W wyjątkowych sytuacjach kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu podejmować będą decyzję 

o załatwieniu konkretnej sprawy. 

§ 2. Szczegóły organizacji pracy poszczególnych pracowników i wykonanie zarządzenia powierza się 

kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Czarnków. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu a także poprzez wywieszenie ogłoszenia 

w siedzibie Urzędu. 
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