Załącznik nr 3
do Regulaminu, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia
Nr 46/20 Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 02.04.2020 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.), w zwiazku z koniecznościa
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
informuję o wprowadzonych ograniczeniach w wykonywaniu zada ń
w Urzędzie Gminy Kwidzyn:
1) Obsługa interesantów Urzędu Gminy Kwidzyn będzie odbywała się w godzinach od 7:00
do godz. 14:00.
2) W celu załatwienia wszelkich spraw w Urzędzie zaleca się kontakt telefoniczny pod
nr telefonu 55261-41-51 lub 55261-41-85.
3) W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi
interesantów przez pracowników merytorycznych, po wcześniejszym umówieniu
z właściwym pracownikiem daty i godziny wizyty w Urzędzie — np. w sprawach dot.
dowodów osobistych czy spraw meldunkowych (wykaz numerów telefonów do
poszczególnych pracowników merytorycznych znajduje się na drzwiach
wejściowych do Urzędu Gminy Kwidzyn).
4) Komunikacja z interesantami przybyłymi do siedziby Urzędu, bez uprzedniego
umówienia wizyty, będzie odbywała się wyłącznie przez domofon lub telefonicznie
z właściwym pracownikiem merytorycznym.
5) Zaleca się składanie wszelkiej korespondencji, dla której właściwy jest Urząd Gminy
Kwidzyn, w jeden z poniższych sposobów:
a) poprzez wysłanie korespondencji tradycyjną pocztą,
b) poprzez wysłanie korespondencji na adres e-mail: urzadqminakwidzyn.pl,
c) poprzez wysłanie korespondencji za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
Urzędu Gminy Kwidzyn,
d) poprzez umieszczanie korespondencji w urnie, znajdującej się w holu budynku
Urzędu Gminy Kwidzyn:
korespondencję należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz
nr telefonu,
oferty przetargowe i konkursowe dodatkowo należy oznaczyć na kopercie godziną
wrzucenia do urny.
6) Wszelkie obowiązujące druki lub wzory wniosków zostaną udostępnione interesantom
w holu budynku Urzędu. Ponadto są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
https://www. bip.gminakwidzyn. pl/?k=119.
7) Wszelka korespondencja wpływająca do Urzędu w formie papierowej będzie poddawana

24 godzinnej kwarantannie.
Liczymy na Pań stwa wyrozumiałość.
Wójt Gminy Kwidzyn
(-) Dariusz Wierzba

