ZARZĄDZENIE NR 120.86.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku, zmienionym zarządzeniami:
nr 120.79.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2020 r. oraz nr 120.81.2020 Burmistrza Toszka
z dnia 26 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie od dnia 14 grudnia 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. włącznie
(z możliwością przedłużenia) wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Toszku, zwany dalej
„Urzędem” podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań
niezbędnych do zapewnienia pomocy interesantom.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom należą w szczególności
zadania określone w § 21 ust. 4 pkt 1, 2, 4, 7, 8 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132) oraz sprawy z zakresu
potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (tylko po złożeniu elektronicznego wniosku).”;
2) w § 2
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klienci Urzędu obsługiwani są wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonych
do tego stanowiskach, z zastrzeżeniem ust. 1. Z wyłączeniem wskazanych stanowisk,
obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie obiektu przez osoby z zewnątrz.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kasa zlokalizowana na terenie Urzędu zostaje otwarta, jednakże zaleca
się dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej (przelewem).”;
3) ogłoszenie o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń stanowiące załącznik do zarządzenia
otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020 r.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.86.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2020 r.

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanu epidemii,
biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Toszek,
mając na celu konieczność ograniczania kontaktów osobistych i rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

w dniach od 14 grudnia do 27 grudnia br. (z możliwością przedłużenia)
Urząd Miejski w Toszku wykonuje zadania wyłącznie niezbędne do zapewnienia pomocy interesantom.
Klienci obsługiwani są wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonych do tego stanowiskach. Poza wyznaczonymi stanowiskami
obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie obiektu (brak wstępu na I i II piętro Urzędu).
Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu zaleca się składać elektronicznie lub za pomocą operatora pocztowego, a pisma nie wymagające
potwierdzenia poprzez umieszczenie w urnie ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. B. Chrobrego 2 (bez możliwości otrzymania
potwierdzenia złożenia).
W sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerami telefonu (32) 237-80-33
lub (32) 237-80-10 lub drogą mailową na adres umtoszek@toszek.pl – pracownik każdorazowo ustali, czy zachodzi konieczność osobistego zgłoszenia
petenta oraz wskaże ewentualną datę i godzinę wizyty.
Kasa jest czynna – jednakże zaleca się dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej (przelewem) na konta:
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 65 1050 1298 1000 0023 9900 8594
- podatki 30 1050 1298 1000 0023 5623 8820
- opłaty za dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, sprzedaż napojów alkoholowych i inne 33 1050 1298 1000 0023 6327 5534
Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian, jednakże w godzinach od 12:00 do 12:15 Urząd będzie zamknięty (przerwa techniczna), ponieważ w tym czasie prowadzona będzie
dezynfekcja światłem UVC celem unieszkodliwienia wirusów, bakterii i drobnoustrojów.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie –
nasze odpowiedzialne zachowanie ma na celu ochronę przed zakażeniem koronawirusem
i zachorowaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa nas wszystkich.

#ZOSTANWDOMU
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