
wór GMlNy
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Zalządzeaie Nr 11ż20
WóitłGtinyPuce

z dnia 1 czerwcą 2020 roku
w sprawie wprowadzenia w Gminie Puck zmian organŁacyjnyó związanych
z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wkusa SARS-CoV-2.

Na podstawie arŁ 30 ust. 1 i usŁ 2 pkt 3 w zl^r. z att.33 ust. 3 i 5 u§tawy z dnia 8 marca 1990
rokrr o samorządeie gltinnym (tj, Dz. U. z 2020 roką poz,713) w zvl. z § 14 rozporządzmia
RadY Ministrów z dnia 29 maja 2O20 r. ,ił sprawie ustanowienia określonych ograniczeń"
nakazów i zalcazćrw w z.łiębl z wystąpierriem stanu epidemii @z. lJ. z 202o t., poz. 964;
okreŚlanego datej jako ,,l.oz?orządzrłje"), w zwięlłl, z zagrożeniem rozprzestrzeniania się
winrsa SAR$CoY-2 otaz wywołanej nim óoroby zakaźnE COV!D-19 na tererrie
Rzeczypospolitej Polskiei jak również koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego,

Wóit GminyPuck
zatządz4 co następuje:

§1
1. Wprowadza się do odwołania ograniczmia w możliwości korzystania z gminnych

nieruchomości (np. domy kultury), obiektów 1ub infrastruktury rekreacyjnej poprzez
uzależŃenie możliwości korzystania z ticlt ptzez osoby zainteresowane od spebrienia
warunków i wymogow przewidzianych w obowiązująrych przęisach prawa wydanych
w związku z zapobieganiem oraz zwatczańem zakażenia wirusem SAR$CoV-ł
przy uwzględnieniu wytyczny& publikowanyó przez właściwe ofgany, w szczególności
przez Glrównego Inspektora Sanitamego lub Paristwowego Powiatow€o Inspektora
Sanitamego w Pucku, z zastTzejĘni€ur u§t 2.

ż. Zasady funkcjonowania gmirrrryó jednostek organizacyjnych określą kierownicy tych
jednostek

§2

Wprowadza się do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Puck
poptzez zamknięcie budynku Urzędu Gminy Puck dla bezpośredniej obsfugi interesantów,
z zasttz-eżeniett ust, 2-4.

Bezpośrednia obsfuga interesantów realŁowana jest przy uwzględnieniu bieżącej

§ytuacii epidemiologicznej oraz zgodnie z aktual§ymi rvyłcznymi ortanów.
Bezpośrednia óŃrga interesantów powinna w miarę moźiiwości opaniczac eię do spraw,
kńrych osóa zainter€sowana ńe jeŃ W stanie załatwiĆ w sposób zdalny, w tym
za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.



Osoby załatwiające sprawy w Utzędzie Gminy Puck zobowię,ane są wlposażyć się we
własnym zakresie w środki ocfuonne pozwalające na realŁację obowiązku zakrywania ust
i nosą jak również nie zdejmować tyó środków ptzez cĄ czas pozostawania w budlłrku
ww. Urzędu (jeżeli obowiązek zakrywania ust i nosa Ęch osób doryczy). Środki do
dezynfekcji rąk znajdują się w odpowiednio oznaczonych dozownikaĄ umieszczonych na
korytarzach w budynku ww. Urzędu. Przed przystąpieniem do załatwienia sprawy w
Urzędzie Gminy Puck należy zdezynfekować ręce.
Osoby załatrłiające sprawy w Urzędzie Gminy Puck zobowiązane są stosować się do
poleceń pracowników urzędu Gminy puck koordynujących obsługę interesantów oraz
załatwiającyclt poszczegółne rodzaje spraw. Co do zasady bezpośrednia obsfuga
interesantów odbywa Ę w Sali konferenryjnej, w wzr;:e,czonych do tego miejscach. Ilość
miejsc pozwalających na bieżącą obsługę interesantów jest ograniczona, co może generować
konieczność dłrższego oczeliwania na załatwienie sprawy.
Urząd Gminy Puck prowadzi wszystkie zadania o óarakterze publicznym bez ograniczeń
w zakresie kategorii prowadzonyń spraw, o których mowa w § 14 ust. 1 i 4
rozpotządzeń4 przy c2,yt1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i pracowników
samorządowyó oraz porządku publicznego rekomenduje się:

1) kontakt z urzędnikami przede wszystkim w formie elektronicznej lub telefonicznie;
2) wcześniejsze rezerwowanie ternrinu wizyĘ w Urzędńe Gminy Puck;
3) podanią wnioski i inne pisma należy dostarczaĆ za pomocą Poczty elektronicznej,

przesyłek pocztowyó lub skrzynki ePUAP, w tym w miaę możliwości przy
wykorzystaniu profrlu zaufanego lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej -
zgodńe z włńciwlmf przepisami;

4) wpłaty na rachunek Urzędu Gminy Puck będą przyjmowane bez prowizji w oddziale
Krokowskiego Barrku Społdzielczego w Pucku (Plac Obrońców '|Ęybrzeża 11) lub
w formie przeiewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck,

§3

Treść ninĘszego zatządzeńa podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
publikację na stroŃe intemetowej Urzędu Gminy PucŁ w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
przed wejściem do Urzędu Gminy Puck

§4
Traci moc zarządzeńe m 59120 Wóita Gminy Puck z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie
wprowadzenia w Gminie Puck zmian otganŁacylnych zvńązanych z występowaniem na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.

§5
Zatządzenie wdrodzi w Ęcie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.


