
Zarządzenie Nr 100/2020 

Burmistrza Bobowej 

z dnia 16 marca 2020 roku 

w sprawie podjęcia  działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem 

epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS –

CoV-2. 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z  art. 19 ust. 1 i 2 ustawy 

z  dnia  26  kwietnia 2007 r.  o  zarządzaniu  kryzysowym (Dz.U. z  2019 r. poz. 1938 

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  ze  zm.) zarządzam, co  następuje : 

§ 1. 

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, celem 

zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Bobowa, 

zawieszam  do odwołania wszelkie imprezy i wydarzenia organizowane 

w  budynkach oraz obiektach administrowanych przez Gminę Bobowa.  

2. Jednostki organizacyjne gminy zobowiązuję do odwołania wszystkich 

imprez, wydarzeń społecznych,  kulturalnych, sportowych i zajęć 

dodatkowych. 

§ 2. 

 

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie 

Urzędu Miejskiego w Bobowej  poprzez wprowadzenie pracy w trybie 

wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 

2. Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem 

możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, 

faksem, pocztą elektroniczną poprzez e-mail, listownie za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub też po wcześniejszym uzgodnieniu  

z pracownikiem Urzędu Miejskiego poprzez strefę buforową znajdującą się 

w pomieszczeniu budynku Urzędu  Miejskiego od strony ul. 

Grunwaldzkiej.  

3. Kasa w Urzędzie będzie nieczynna do odwołania. Płatności i należności 

publicznoprawne winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – 

przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego. 

4. Bezpośrednie załatwianie sprawy  w  Urzędzie  Miejskim  w sprawach 

wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po 

uzyskaniu zgody Burmistrza Bobowej. 



§ 3. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  na drzwiach wejściowych  

do Urzędu Miejskiego   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie  internetowej Gminy Bobowa. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, kierownikom  

i dyrektorom jednostek organizacyjnych. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Burmistrz Bobowej 

  Wacław Ligęza 

 


