
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 
STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy starostwa 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Na podstawie  34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w związku z § 13 rozporządzenia Ministra Rady 
Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
zwiazku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), Starosta Ostrzeszowski zarządza, co 
następuje: 

§ 1. 1.      Z dniem 18 maja 2020 roku wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie zmiany w 
organizacji pracy urzędu polegające na: 

1) częsciowym dopuszczeniu bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym dot. m.in: 

᠆ wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, 

᠆ decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, 

᠆ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

᠆ decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów. 

2. W sprawach tego wymagających - możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów przy zachowaniu 
szczególnych środków ostrożności oraz po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. 

3. Wydział Komunikacji obsługuje interesantów umówionych poprzez systemy rezerwacji: stronę 
internetową lub telefonicznie. 

4. W poczekalniach poszczególnych lokalizacji starostwa obowiazują limity przebywajacych: 1 osoba na 15 
m2

. 

§ 2. Podstawową formą komunikacji w kontaktach ze starostwem jest kontakt korespondencyjny: 
telefoniczny, listowny, emailowy, poprzez ePUAP, platformę Cyfrowego Urzędu. 

§ 3. Zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożnosci i higieny w przypadkach bezpośrednich 
kontaktów z interesantami tj. zachowanie odpowiedniej odległosci, mycie i dezynfekcja rąk, zastosowanie 
środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice). 

§ 4. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracownikom,  może zostać polecone przez czas oznaczony 
wykonywanie pracy poza starostwem (praca zdalna). 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 13/2020 roku z 21 kwietnia 2020 roku. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 roku. 

 

  
 

Starosta Ostrzeszowski 
 
 

Lech Janicki 
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