ZARZĄDZENIE NR 1309/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w związku
z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 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.
Poz. 861 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-Co V-2 oraz w celu zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed
ewentualnym zarażeniem, z dniem 24 stycznia 2022 roku do odwołania Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
zostaje częściowo wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.
§ 2. Bezpośrednia obsługa interesantów będzie realizowana przez:
1) Punkt Obsługi Klienta (pok. 005) w godzinach pracy Urzędu - w zakresie składania i pobierania
dokumentów,
2) Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu - w zakresie sporządzania
i wydawania aktów zgonu,
3) Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w godzinach od 800 do 1200 - w zakresie przyjmowania
wniosków i wydawania dowodów osobistych.
§ 3. 1. W sprawach innych niż wymienione w § 2 bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie
po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu przez interesanta. Wykaz numerów telefonicznych dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu ( www.boguszow-gorce.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej UM
Boguszów-Gorce (http://bip.boguszow-gorce.pl), na tablicach ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych do
budynku Urzędu.
2. Interesanci obsługiwani będą z zachowaniem środków ostrożności, w wydzielonej strefie Urzędu (pokój
nr 005 lub 002), przy czym w jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać jednocześnie tylko jeden
interesant.
3. W okresie, o którym mowa w § 1 interesanci obsługiwani będą od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1400, a we wtorki dodatkowo od godz. 1500 do 1600.
§ 4. W sprawach niewymagających osobistego kontaktu z Urzędem, wszelkie dokumenty i wnioski należy
składać do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@boguszowgorce.pl, poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem poczty.
§ 5. Zawiesza się do odwołania wtorkowe przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta.
§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w BoguszowieGorcach i wywieszeniu na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 roku.
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc
Sylwia Dąbrowska
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