KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY LNIANO

Na podstawie § 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.
poz. 1758) mając na uwadze pogarszającą się sytuację epidemiczną
informuję, że od dnia 12 października 2020 r. do odwołania
wszelkie sprawy w Urzędzie Gminy w Lnianie będą załatwiane
poprzez obsługę interesantów w biurze podawczym na holu
głównym budynku Urzędu.
Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw drogą mailową, za
pomocą platformy ePUAP lub telefonicznie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym
czasie w biurze podawczym nie może być większa niż 1 osoba na
jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania
w zakresie obsługi interesantów.
Powyższe nie dotyczy: 1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia
nie może poruszać się samodzielnie; 3) osoby o ograniczonej
możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; 4) osoby
wymagającej pomocy tłumacza; 5) innej osoby, w przypadkach
wynikających z odrębnych przepisów.

Oczekujących interesantów proszę o zachowanie „dystansu
społecznego” i w razie konieczności ustawianie się w kolejce
przed budynkiem Urzędu.
Uwaga: Podczas przebywania w budynku Urzędu obowiązuje zasada
zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki
albo przyłbicy ust i nosa.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności
identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w
związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne
do ich świadczenia oraz umożliwienia komunikowania się z osobą
doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Proszę o dezynfekcję dłoni niezwłocznie po wejściu do budynku.
Zachęcam do dokonywania płatności bezgotówkowych oraz do
wcześniejszego umawiania się na spotkanie z właściwym
merytorycznie pracownikiem.
Nr telefonów:
52 33 23 740 / 52 3323002 Sekretariat
52 33 23 203 Faks
52 33 23 740 Wójt Gminy
52 33 23 748 Sekretarz Gminy
52 33 23 752 USC, Obrona cywilna i sprawy wojskowe i informatyka, zarządzanie
kryzysowe,
52 33 23 753 Księgowość oświaty, Księgowość GOPS, Płace
52 33 23 756 Budownictwo, drogi, leśnictwo i gospodarka komunalna,
52 33 23 757 Rolnictwo, ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i zamówienia publiczne
52 33 23 758 Kasa
52 33 23 759 Księgowość podatkowa

52 33 23 760 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lnianie
52 33 23 761 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
52 33 23 762 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gospodarka odpadami i gruntami, stypendia
szkolne
52 33 23 763 Gminna Biblioteka Publiczna
52 33 23 764 lub 516-059-420 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
52 33 23 765 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
52 33 23 766 Skarbnik Gminy
52 33 23 767 Obsługa Rady Gminy, kultury i sportu

Adres e-mail – sekretariat@lniano.pl
Adres skrzynki ePUAP /qi5cp0i28o/skrytka

Wszystkie zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność, jednak
robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Jednocześnie apeluję, aby nie lekceważyć zagrożenia
przestrzegać zaleceń i procedur odpowiednich służb.
Traci moc komunikat Wójta Gminy Lniano z dnia 1.06.2020 r.

Lniano, dnia 12.10.2020 r.

oraz

