Zarządzenie Nr 368/1/2020
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie rodzaju form i ograniczeń w obsłudze mieszkańców w Urzędzie
Miejskim w Białej Piskiej w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniem
koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 24 ust. 5 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), uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli, w tym interesantów i pracowników Urzędu, Burmistrz Białej Piskiej
zarządza, co następuje:
§1. 1 W celu zapobiegania potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
wywołującym COVID-19 zmieniam organizację pracy Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej oraz zasady obsługi interesantów tj. do odwołania zostaje wstrzymana
bezpośrednia obsługa interesantów.
2. Zawiesza się bezpośrednie przyjęcia interesantów przez Burmistrza, Zastępcę
Burmistrza, w każdy poniedziałek tygodnia.
3. Wszelka korespondencja przyjmowana jest w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Białej Piskiej.
§2. 1. W celu załatwiania spraw urzędowych zaleca się Mieszkańcom korzystanie z:
1) profilu zaufanego publicznego - ePUAP – bezpośredni adres elektronicznej
skrzynki podawczej: /bialapiska/skrytka
2) poczty tradycyjnej: Urząd Miejski w Białej Piskiej, Pl. Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska;
3) pojemnika (urny) umieszczonego na wejściu do budynku Urzędu, poprzez
pozostawienie w nim dokumentów.
2. Przed planowaną osobistą wizytą w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej zaleca się
kontakt telefoniczny w celu ustalenia, czy załatwienie sprawy wymaga bezwzględnie
osobistego stawiennictwa w instytucji.
3. W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie interesant zobligowany jest
do zachowania wymaganego reżimu sanitarnego, w szczególności zasłaniania ust
i nosa oraz dezynfekcji rąk i zastosowania odstępu 2 m od innych osób.
4. Obsługa mieszkańców, o której mowa w ust.3 odbywa się wyłącznie w trybie 1
osoba obsługiwana na 1 stanowisko z zachowaniem wyznaczonych stref dystansu.

§3.1. Pracownicy Urzędu pracują normalnie na swoich stanowiskach korzystając ze
środków ochrony indywidualnej lub zdalnie zgodnie z zasadami ustalonymi odrębnym
zarządzeniem.
2. We wszystkich sprawach należy kontaktować się telefonicznie i emaliowo: Urząd
Miejski w Białej Piskiej, tel. 87 424 13 50, email: um@bialapiska.pl
§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
§5. Traci moc zarządzenie nr 320/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 2 lipca 2020
r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
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