
Zarządzenie Nr 8                                                                                                     

Wójta Gminy Milejów                                                                                                           

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Milejów 

poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów oraz wprowadzenie 

pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej . 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn zmian.), § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) , w związku z § 22 

ust.1    zmieniającego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia  2022r.  w 

sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku 

wystąpieniem stanu epidemii / Dz.U., poz. 149 zarządzam, co następuje:  

§ 1 

W okresie do odwołania. - ograniczam wykonywanie zadań przez Urząd Gminy 

Milejów  poprzez: 

1.  Wyłączenie bezpośredniej obsługi poprzez obsługę pojedynczą interesantów             

na stanowiskach pracy lub na utworzonym stanowisku  obsługi na pietrze budynku. 

2. Wprowadzenie pracy zdalnej dla stanowisk ,które mogą ją wykonywać , system 

pracy zdalnej polega na wykonywaniu pracy  przez czas pracy oznaczany                               

w umowie o pracę , poza miejscem jej stałego wykonywania . 

3. Pracownicy , których obecność w pracy jest niezbędną będą pracować w trybie 

rotacyjnym, system pracy rotacyjnej polega na wykonywaniu przez pracownika 

pracy określonej w umowie o pracę częściowo poza miejscem a częściowo w 

stałym miejscu jej wykonywania .                                                                                                     

                                                             § 2 

Ograniczenie obsługi interesantów, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3 , nie dotyczy 

spraw wymienionych a 21 ust. 4  rozporządzenia w szczególności:  

1) sporządzenia aktu zgonu;                                                                                                       

2) zgłoszenia urodzenia dziecka;                                                                                            

3) wydania dowodu osobistego:                                                                                              

4/ spraw z zakresu ewidencji ludności                                                                                

5/ rejestracja i zmiany w działalności gospodarczej /CEIDG/. 

 



§ 3 

Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu Gminy Milejów , należy składać:  

1) w przypadku, gdy wymagany jest osobisty podpis: 

a) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy 

Milejów  dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 

(ePUAP) - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo 

certyfikat kwalifikowany;  

b) za pośrednictwem operatora pocztowego - jeśli osoba nie posiada konta na 

platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;  

2) w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis - za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres:  sekretariat@milejow.pl  

§ 4 

Obsługa informacyjna klientów w zakresie spraw należących do właściwości 

Urzędu Gminy Milejów będzie realizowana telefonicznie pod numerami telefonów 

dostępnych  na stronie internetowej  Urzędu Gminy . 

§ 5 

Dokonywanie płatności może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną 

na konta podane na stronie Urzędu: www.milejow.pl  lub podane na nakazach 

podatkowych i informacjach o opłatach za odpady komunalne, a także poprzez 

wpłaty na te konta przez placówki bankowe lub pocztowe. 

§ 6 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wójt Gminy  

Tomasz Suryś 
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