
 

 

O G Ł O S Z E N I E  

W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY 

URZĘDU GMINY, 

                             GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

                       W JEŻOWIE SUDECKIM 

 
Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii; biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę  

o zdrowie mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania  

Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

od wtorku 14 kwietnia do piątku 24 kwietnia 2020 roku 

 wprowadzam  następujące zasady obsługi klientów: 

 
• Wykonywanie wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. 

• Kontakt z urzędnikiem  w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie  

            lub e-mailowo celem ustalenia, czy  wizyta  jest konieczna lub umówienia spotkania. 

• Wnioski, podania  i inne sprawy,  prosimy załatwiać za pośrednictwem platformy ePUAP,   

telefonicznie lub  za pośrednictwem  poczty i poczty  e-mail.  

• Wyjątkowo w godzinach pracy urzędu można pozostawić korespondencję, pisma  

oraz inne dokumenty w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.  

• Kasa Urzędu jest nieczynna, płatności z tytułu podatków  i innych opłat będą  przyjmowane 

 wyłącznie  za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA   74 1020 2124 0000 8302 0011 0015. 

• Wykaz  najważniejszych telefonów, adresów  e-mail,  ePUAP: 

Urząd Gminy Jeżów Sudecki       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

    ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki 

e-mail:          gmina@jezowsudecki.pl     e-mail: gopsjezow@wp.pl  

ePUAP:        jezowsudecki/skrytka 

        tel. 757-132-254 

        tel. 757-132-255 

        tel. 757-132-257 

        fax.757-132-255 wew. 120. 

Centrala tel. wew.111; numery  na stanowiskach pracy zgodnie z komunikatem głosowym. 

Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników Urzędu i GOPS-u znajdują  

się na stronie internetowej Gminy w linku  www.jezowsudecki.pl  /kontakt  

 

 W przypadku Państwa obecności w Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

 prosimy o zachowanie zaleceń wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przebywania 

w przestrzeni publicznej, niezbędnej odległości od  drugiej osoby, wymaganej higieny w kontaktach  

oraz zastosowanie się do wskazań pracowników  

w celu zabezpieczenia siebie i innych przed wirusem SARS-CoV-2 . 

  

Za powstałe niedogodności przepraszamy, zmiany zostają wdrożone  

     w  trosce o zdrowie  nas wszystkich. 

          Wójt Gminy Jeżów Sudecki 

                Edward  Dudek                                                          
Jeżów Sudecki, dnia 14.04.2020r.         
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