
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 18/2020 z dnia 21 marca 2020r. w sprawie 
szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska zapewniającej ochronę zdrowia, życia 

i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Konopiska oraz pracowników samorządowych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań 

w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. 

Na podstawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 18/2020 z dnia 21 marca 2020r. w sprawie 
szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Konopiska oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań 
w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) mając na 
uwadze przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), § 9 ust. 9 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) oraz Zarządzeniem Nr 89/2016 Wójta Gminy Konopiska 
z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu nr 18/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy 
Konopiska zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Konopiska oraz 
pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 
podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy § 
5. ust.1,2 i 6 otrzymują brzmienie:  

„1. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy (w szczególności sprawy 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług 
komunalnych, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska) przyjęcie stron odbywa się 
w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa,  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy 
z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu. 

2. Kierownik referatu w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o bezpośredniej obsłudze 
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

6. Oferty składane osobiście przez wykonawców w postępowaniach przetargowych będą odbierane  
i potwierdzane przy wejściu do budynku  przez wyznaczonego pracownika, w wyznaczonej strefie 
bezpieczeństwa.”. 

§ 2. Dodaję § 6a) w brzmieniu: 

„6a) W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 zobowiązuję kierowników 
poszczególnych  komórek organizacyjnych urzędu  do zapewnienia warunków pracy swoim pracownikom 
poprzez zapewnienie: 

1) w porozumieniu z komórką zarządzania kryzysowego, rękawiczek ochronnych lub środków do 
dezynfekcji rąk, 

2) w przypadku pracowników świadczących pracę na terenie urzędu - odległości pomiędzy stanowiskami 
pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.”. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarz gminy oraz kierownikom referatów i dyrektorom jednostek 
organizacyjnych Gminy Konopiska. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2020r. i  obowiązuje do dnia uchylenia. 

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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