
UGO. 0050.9.2020.ANS                                                                 Rząśnia, dnia 16 marca 2020 roku 

 

Zarządzenie  

Wójta Gminy Rząśnia 

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

             Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)§ 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo  pracowników oraz klientów Urzędu Gminy i jednostek 
podległych, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-
2,  postanawiam o: 

1) zamknięciu dla klientów Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni od poniedziałku 
16 marca 2020 roku do odwołania. Szczegółowych informacji dotyczących  obsługi interesanta w 
sprawach ważnych i niecierpiących zwłoki określa Informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 marca 
2020 roku.  

2)  skróceniu  czasu  pracy pracowników  jednostek, o których mowa § 1. 1. niniejszego zarządzenia 
bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Skrócenie czasu pracy 
obowiązuje od środy 18 marca 2020 roku do  odwołania, przy jednoczesnym ustaleniu czasu pracy  
od godz. 7.30 do godz. 13.00. 

§  2. Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach 
wejściowych budynków: Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, 
Gminnego  Zespołu Oświaty w Rząśni, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej Urzędu  Gminy Rząśnia oraz w BIP. 

§ 3. 1 Realizację zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Rząśnia, kierownikom referatów Urzędu 
Gminy Rząśnia, kierownikom/dyrektorom  ww. jednostek organizacyjnych,  inspektorom ds. kadr i płac 
w ww. jednostkach. 

    2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Rząśnia. 

§  4. Zarządzenie obowiązuje do dnia jego odwołania. 

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


