
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 29 marca 2021 roku 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Szydłów 

 
Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca                       
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów                                     
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) w związku z  § 1  
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), 
wprowadza się następujące ograniczenia dotyczące wykonywania zadań przez Urząd 
Miasta i Gminy Szydłów: 
 
1. W okresie od dnia 29 marca 2021 r. do  dnia 9 kwietnia 2021 r. (włącznie) budynek- 
    siedziba Urzędu Miasta i Gminy Szydłów - zostaje zamknięty do bezpośredniej  
    obsługi interesantów, za wyjątkiem spraw z zakresu: 
    a) wydawania dowodów osobistych, 
    b) wydawania aktów zgonu. 
2. Obsługa i załatwianie spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów odbywać się  
    będzie za pomocą środków komunikowania się na odległość (kontakty telefoniczne,  
    korespondencyjne za pośrednictwem poczty i firm kurierskich oraz z wykorzysta- 
    niem poczty elektronicznej). Dane do kontaktu z urzędem oraz z pracownikami  
    urzędu zamieszczono w załączniku nr 2 do Ogłoszenia i na stronie internetowej  
    Gminy Szydłów. 
3. W przedsionku głównego wejścia do budynku znajduje się pojemnik, w którym  
    należy umieszczać korespondencję kierowaną do UMiG Szydłów. 
    W przypadkach pozostawiania przez interesantów przesyłek w pojemnikach, 
    o których wyżej mowa - nie będą wydawane przez urząd potwierdzenia odbioru  
    korespondencji. 
4. Osobista wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów możliwa jest wyłącznie  
    w związku z koniecznością załatwienia sprawy w szczególnie uzasadnionych  

    przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym terminu  

    i innych szczegółów dot. wizyty. 

5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, interesant wpuszczany jest do urzędu  
    (oraz odprowadzany) przez pracownika załatwiającego sprawę. Osoba wchodząca  
    na teren Urzędu powinna mieć założoną własną maseczkę ochronną oraz winna  
    zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym udostępnianym bezpośrednio po  
    wejściu do siedziby urzędu. Osoba taka poddawana jest także pomiarowi  
    temperatury ciała bezdotykowymi urządzeniami. W kontaktach bezpośrednich  
    z innymi osobami zarówno osoby oczekujące na wejście do urzędu jak  
    i przebywające na jego terenie, winny zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 m.). 
6. Przypadające na okres, o którym mowa w § 1  płatności należy dokonywać  
    przelewem bankowym. 
    Numery kont bankowych wraz z wykazem rzeczowym płatności zawarte są  
    w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia. 
7. Funkcjonowaniem systemu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,  
    nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego -  
    odbywają się na dotychczasowych zasadach - wyłącznie za pomocą środków  
    porozumiewania się na odległość (zdalnie). W załączeniu Komunikat Starosty  
    Staszowskiego z dnia 03.11.2020 r. o czasowym funkcjonowaniu tego systemu. 
8. Ogłoszenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na  
    tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 
 
 
 



 

 

 
                                                                                       Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia                                                                                                     

                                                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 

                                                                                                        z dnia 29 marca 2021 r. 

 

 

Wykaz rachunków bankowych oraz wykaz płatności 
 
1) 09 8521 0006 2001 0000 0130 0002 - podatek od nieruchomości,  
         podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych,    
         opłaty skarbowe, udostępnianie danych osobowych, należności za   
         wodę, ścieki, wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,  
         sprzedaż lokali użytkowych i wykup lokalu mieszkalnego, 
 
2) 12 8521 0006 2001 0000 0130 0045 - odpady komunalne, 
 
3) 68 8521 0006 2001 0000 0130 0007 - wadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  
                                                                                       Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia 
                                                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 

                                                                                                        z dnia 29 marca 2021 r. 

 

Wykaz numerów wewnętrznych pracowników UMiG Szydłów i adresów poczty 

elektronicznej 

Numer 
wewnę- 

trzny  
REFERAT - pracownicy Adres e-mail 

231 SEKRETARIAT gmina@szydlow.pl 

232 BURMISTRZ MIASTA I GMINY - A. Tuz gmina@szydlow.pl 

233 SEKRETARZ GMINY - J. Sowa sekretarz@szydlow.pl 

234 
REFERAT FINANSOWY 
- A. Pytowska, M. Kwiatek, B. Nowińska 

- 

235 
M-GOPS  
- A. Makowska, T. Jacak, M. Kaczorowska,  
  K. Kręcisz-Śledź 

gops@szydlow.pl 

236 
EWIDENCJA LUDNOŚCI, INFORMATYK  
- M. Szwarc 

ewidencja@szydlow.pl 

237 
M-GOPS  
- K. Niedbała,  A. Banaś-Trela 

gops@szydlow.pl 

238 
GOSP. KOM., OCHRONA ŚROD. 
- A. Suchorowska, M. Stachowicz-Hanczke 

suchorowska@szydlow.pl 
stachowicz@szydlow.pl 

239 
INWESTYCJE 
- J. Machnik, R. Gozdek, M. Walkowicz 

machnik@szydlow.pl 
walkowicz@szydlow.pl 

gozdek@szydlow.pl 

240 
BUDOWNICTWO, ROLNICTWO 
- P. Kluszczyński, M. Ciosek 

budownictwo@szydlow.pl 
ciosek@szydlow.pl 

241 
PODATKI, WODA 
 - J. Wiecha, A. Suchojad,  

j.wiecha@szydlow.pl 
suchojad@szydlow.pl 

242 
SKARBNIK  
- A. Kłonicka 

skarbnik@szydlow.pl 

243 
USC  
- A. Pasternak 

usc@szydlow.pl 

244 
KASA, PODATKI, OPŁATY ZA ODPADY 
KOMUNALNE 
- A. Mikuśkiewicz,  S. Grosicka 

mikuskiewicz@szydlow.pl 
grosicka@szydlow.pl 

245 
PROMOCJA 
- P. Walczak, 

promocja@szydlow.pl 

246 
DROGOWNICTWO  
- M. Kaczmarczyk, 

kaczmarczyk@szydlow.pl 

247 
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ 
- K. Wojterska, 

zos@szydlow.pl 

248 FAX - 

249 
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ  
- M. Misterkiewicz 

zos@szydlow.pl 

250 
GŁ. KSIĘGOWY M-GOPS  
- A. Walkowicz 

gops@szydlow.pl 

251 
OSP, Fundusz Sołecki  
- S. Celejowski 

celejowski@szydlow.pl 

 

mailto:budownictwo@szydlow.pl

