KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 19 maja 2020 r.
W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020r. poz.491) - w trosce o zdrowie
mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Lubomino - na podstawie § 10 wyżej
wymienionego rozporządzenia oraz zarządzenia Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Lubomino, z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczonej obsługi interesantów Urzędu
Gminy Lubomino- uprzejmie informuję, że:

od dnia 20 maja 2020 r. (środa) - do odwołania,
Urząd Gminy Lubomino zostaje udostępniony interesantom
w sposób ograniczony.
1. Interesanci będą mogli wejść do budynku Urzędu w celu załatwienia spraw
urzędowych wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, po uprzednim
skontaktowaniu się z pracownikiem merytorycznym urzędu. Do sali obsługi
interesantów ( wejście od strony parkingu) z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa
(założenie maseczki i zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji).
2. W sali punktu obsługi interesantów może przebywać jednocześnie dwie osoby
przy zachowaniu 2 m odległości.
3. Kasa w Urzędzie Gminy Lubomino nadal pozostaje nieczynna. Wszelkich płatności
prosimy dokonywać przelewem drogą on-line, w bankach, na poczcie lub innych
punktach opłat.
4. Wszelkiego rodzaju pisma można przesyłać w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@lubomino.ug.gov.pl , telefonicznie 89 532 44 50, fax. : 89 532 44
51, za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz pocztą na adres: Urząd Gminy
Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
5. Interesanci, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie
nadal będą mogli osobiście złożyć dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej na
zewnątrz budynku, przy wejściu do sali narad ( wejście od strony parkingu), w
godzinach 8:00-13:00
6. Wykaz numerów tel. pracowników merytorycznych znajduje się na drzwiach
wejściowych do punktu obsługi interesantów oraz na stronie internetowej Gminy.
7. Wprowadza się całkowity zakaz wstępu do budynku Urzędu Gminy Lubomino
osób nieupoważnionych bez zgody pracownika Urzędu.
Wójt Gminy
/-/ Andrzej Mazur

