
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,

W związku ze zwiększającą się systematycznie liczbą zachorowań na 

terenie  Polski  wywołanych  koronawirusem COVID-19 (SARS CoV-2)  Wojewoda 

Mazowiecki,  Minister  Edukacji  Narodowej  oraz  Minister  Kultury  i  Dziedzictwa 

Narodowego wydali w ostatnich dniach zarządzenia, które mają istotny wpływ na 

funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. 

W  związku  z  tym  nastąpią  zmiany  w  pracy  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu  oraz 

jednostkach podległych. 

Od  poniedziałku,  16  marca  2020  r.  do  31  marca  2020  r.  Urząd 

Gminy, Zakład Obsługi Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej będą 

funkcjonowały  w  zakresie  zaspokojenia  podstawowych  potrzeb 

mieszkańców. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W  pozostałych  jednostkach  (placówki  oświatowe)  można  nawiązać  kontakt 

telefoniczny z wyznaczonymi pracownikami. 

Celem jest ograniczenie do minimum poruszania się interesantów po budynkach 

jednostek  i  zachowanie  ciągłości  ich  pracy.  Ma  to  zapobiec  szerzeniu  się 

ewentualnych infekcji.

Prosimy  o  załatwianie  spraw  telefonicznie.  Niezbędne  wizyty  (np.  wystawianie 

aktów  przez  USC)  odbędą  się  na  tymczasowym  stanowisku  podawczym  na 

półpiętrze Urzędu Gminy oraz na tymczasowych stanowiskach podawczych ZOG 

i OPS w Gminnej Bibliotece Publicznej, ul. Kolonia 1 B w Rzekuniu.

podawczym ZOG i OPS w Gminnej Bibliotece  przy ul. Kolonia 1 B w Rzekuniu.

Nie przychodź do Urzędu Gminy i naszych jednostek, jeżeli nieNie przychodź do Urzędu Gminy i naszych jednostek, jeżeli nie  
musiszmusisz

Nie przychodź do Urzędu Gminy i naszych jednostek, jeżeli maszNie przychodź do Urzędu Gminy i naszych jednostek, jeżeli masz  
objawy infekcjiobjawy infekcji

Wszelkie opłaty lokalne w sytuacji zagrożenia koronawirusemWszelkie opłaty lokalne w sytuacji zagrożenia koronawirusem  
prosimy wnosić w formie bezgotówkowej (forma przelewu)prosimy wnosić w formie bezgotówkowej (forma przelewu)



Zakład Obsługi Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rzekuniu wprowadzają nowe procedury związane z obsługą 

mieszkańców

Najważniejsze zmiany:

-  Od poniedziałku,  16 marca 2020 r.  wszystkie wnioski  i  pisma do ZOG i  OPS 

będzie  można  składać  wyłącznie  elektronicznie  lub  w  punktach  podawczych 

mieszczących się Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Kolonia 1 B w Rzekuniu.

-  Petenci  będą  przyjmowani  wyłącznie  na  tymczasowych stanowiskach  obsługi 

w godzinach pracy ZOG i OPS.

- W miarę możliwości spotkania zostaną przełożone na późniejsze terminy.

Wszystkich interesantów ZOG i OPS prosimy o to, by w miarę możliwościi załatwiali 

sprawy  drogą  elektroniczną  lub  telefonicznie.  Informacje  na  temat  zmian 

w organizacji obsługi interesantów będą aktualizowane na bieżąco.

Numer telefonu do   Zakładu Obsługi Gminy   w Rzekuniu.  

Biuro, tel. 29 643 20 55

Awarie sieci wodociągowej, 

tel. 660 326 054, 608 320 064

e-mail: zog@rzekun.net

Numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

tel. 29 643 20 80 

e-mail: ops@rzekun.net

Godziny pracy Zakładu Obsługi Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzekuniu pozostają bez zmian

mailto:ops@rzekun.net


Obsługa na tymczasowych stanowiskach obsługi ZOG i OPS 

zorganizowanych   w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu  :  

 

1. Zadzwoń,  umów  się  na  spotkanie.  Jeśli  nie  jest  to  niezbędne  zostaniesz 

poproszony  o  przełożenie  załatwienia  sprawy  o  2-3  tygodnie.  Po  tym  terminie 

zadzwoń i umów się na spotkanie.

2. Usiądź  na  miejscu  wskazanym  przez  pracowników  -  odległość  co  najmniej 

1,5 - 2,5 m od pracowników.

3.  Jeśli  wcześniej  się  nie  umówiłeś  zostaniesz  poproszony  o  określenie  celu 

przyjścia  do  ZOG  lub  OPS.  Jeśli  jest  to  tylko  uzyskanie  informacji  zostaniesz 

poproszony o wykonanie telefonu do konkretnego pracownika np. z domu.

Pracownicy ocenią czy jest wskazane poproszenie pracownika merytorycznego do 

wyjaśnienia sprawy na miejscu.

4. Wypełnij  odpowiednie  wnioski  i  dokumenty  w  domu.  Możesz  w  większości 

przesłać je mailem lub pocztą. Podaj we wniosku nr telefonu do kontaktu w celu 

wyjaśnień.  Pracownicy  nigdy  w  rozmowie  telefonicznej nie  będą  Cię  prosić 

o podanie żadnych danych osobowych, w tym nr PESEL,  jeśli ktokolwiek to 

zrobi nie udzielaj mu informacji.

5. Pracownicy generalnie nie wykonują kserowania dokumentów potrzebnych do 

złożenia wniosków. Przyjdź z kserem jeśli jest potrzebne.

6. Jeśli  musisz  złożyć  wnioski  osobiście  włóż  składane  dokumenty 

do odpowiedniego pojemnika wskazanego przez pracowników. 

7. Przygotowaną  odpowiedź  wyślemy  Ci  pocztą  lub  zaprosimy  telefonicznie  do 

odbioru w ZOG bądź OPS.

Pamiętaj, że poniższa procedura chroni przede wszystkim Ciebie,Pamiętaj, że poniższa procedura chroni przede wszystkim Ciebie,  
ale też pracownika Urzędu, który spotyka się z kilkudziesięciomaale też pracownika Urzędu, który spotyka się z kilkudziesięcioma  

innymi osobami dziennieinnymi osobami dziennie


