ZARZĄDZENIE NR 9/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §8
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 23 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r., określam nowe zasady funkcjonowania Urzędu
Miasta i Gminy w Ślesinie oraz przyjęć interesantów.
§ 2. Informacja o powyższym stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 9/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 19 marca 2020 r.
INFORMACJA!
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie
informuję, że ograniczam czas pracy Urzędu w niżej wymieniony sposób:
W dniach:
1) 23, 25 oraz 26 marca 2020 r. (poniedziałek, środa, czwartek) Urząd będzie czynny w godzinach 800 1400,
2) 24 marca 2020 r. (wtorek) Urząd będzie czynny w godzinach 800 – 1500,
3) 27 marca 2020 r. (piątek) Urząd będzie czynny w godzinach 800 – 1300.
Proszę wszystkich Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie oraz
o umawianie terminu załatwiania spraw telefonicznie pod nr telefonu /63/ 270 40 11 (w godzinach pracy
Urzędu), poprzez główną pocztę elektroniczną sekretariat@slesin.pl lub pocztę dedykowaną
poszczególnym stanowiskom. Adresy poczty elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Urzędu
http://www.umig.slesin.pl/ w zakładce Urząd Miasta.
Jednocześnie informuję, że o wszelkich zmianach dotyczących pracy Urzędu będę Państwa
informował poprzez komunikaty na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku Urzędu.
Przepraszam za zaistniałe zmiany i ewentualną uciążliwość z tym związaną.
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