
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 16 marca 2020 r. 

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 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami/, § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zmianami/ oraz stosownie do § 8ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 
2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego 
/Dz. U. z 2020 r. poz. 433/ zarządza się, co następuje : 

§ 1.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz klientów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie i jednostek 
organizacyjnych Gminy, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-
2 postanawia się o : 

1. Zamknięciu dla klientów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, Biblioteki 
Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, 
kompleksu sportowego ORLIK, placów zabaw i urządzeń sportowych na obiektach gminnych od dnia 16 marca 
2020 roku do odwołania. 

2. Interesanci Urzędu Miejskiego w Kałuszynie obsługiwani będą tylko w sprawach   nie cierpiących zwłoki.  
W innych sprawach należy kontaktować się telefonicznie lub droga elektroniczną. 

3. Skróceniu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Skrócenie czasu pracy obowiązuje od  dnia 
17 marca 2020 roku do odwołania przy jednoczesnym ustaleniu czasu pracy od godz. 7.30 do godz. 14.oo. 

§ 2.  

O czasie pracy i sposobie załatwiania spraw w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy decyzje 
podejmują kierownicy poszczególnych jednostek. 

§ 3.  

 Informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kałuszynie podaje się w formie komunikatów do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w drzwiach wejściowych budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie  
oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie  www.kaluszyn.pl   

§ 3.  

Zarządzenie obowiązuje do dnia jego odwołania. 
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§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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