
ZARZĄDZENIE Nr 188/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

Z DNIA 5 LISTOPADA 2020 r.

w  sprawie  zmiany  sposobu  pracy  i  obsługi  interesantów  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  

w Staszowie. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października

2020  r.  w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758), zarządzam co następuje: 

§ 1

W  związku  z  rosnącą  liczbą  osób  zakażonych  wirusem  COVID-19,  w  trosce  o  zdrowie  

i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, od dnia

5  listopada  2020  roku  do  odwołania,  ulega  zmianie  sposób  obsługi  interesantów  

w budynku Urzędu, w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2

1. Wszelkie zobowiązania finansowe należy regulować przede wszystkim poprzez bankowość

elektroniczną. W przypadku niemożności dokonania wpłat w tej formie, istnieje możliwość

regulowania  należności  w  kasie  Urzędu  lub  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  oraz

w pozostałych placówkach bankowych. (W banku PKO BP w Staszowie, prowizja nie jest

pobierana). 

2. Obsługa interesantów zostaje ograniczona i będzie się odbywać jedynie przy Biurze Obsługi

Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

sposobu  i  terminu  załatwienia  sprawy.  Do  dyspozycji  interesantów,  przed  wejściem

do Urzędu ustawiona jest urna, do której należy wrzucać wszelką korespondencję.

3.  W Urzędzie  Stanu Cywilnego przyjmowani  będą  na  bieżąco  tylko  interesanci  w sprawie

sporządzania aktów urodzenia i zgonu. Inne sprawy – po telefonicznym uzgodnieniu. Śluby

cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej, rodziców i świadków. 

4. Pozostała część budynku Urzędu będzie niedostępna dla interesantów. 

§ 3

1. Zaleca się ograniczenie osobistego zgłaszania się do Urzędu. 

2. W sprawach pilnych możliwy jest: 

a/ kontakt telefoniczny: 158648305, 15864 83 42,  fax: 15864 83 04 



b/ korzystanie z platformy e-PUAP-ESP: /7uv0r0v2ae/skrytka,

c/ korespondencja mailowa: biuro@staszow.pl. 

§ 4

Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu oraz adresy mailowe znajdują się na

stronie internetowej Urzędu: www.bip.staszow.pl w zakładce wydziały oraz przed wejściem do

budynku Urzędu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani.

Burmistrz 

Miasta i Gminy Staszów 

      /-/ Leszek Kopeć 
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