
KOMUNIKAT 3 
WÓJTA GMINY HARASIUKI 

z dnia 25 maja 2020 r. 

 
Na podstawie § 12 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878), podjąłem decyzję dotyczącą zmiany organizacji pracy w Urzędzie 

Gminy Harasiuki, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy 

Harasiuki. 

1. Od dnia 25 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy w Harasiukach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy 

Harasiuki będą przyjmowani interesanci w tym samym czasie nie więcej jak jedna osoba 

w pomieszczeniu, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.  

 

2. Kontakt z pracownikami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi jest nadal możliwy telefonicznie 

i drogą poczty elektronicznej : 

Urząd Gminy Harasiuki : 

1) Sekretariat  15 879-13-06  e-mail: sekretariat@harasiuki.pl  

2) Referat Finansowy: 15 879-13-06 w. 35 

3) Referat Rozwoju Gospodarczego: 15 879-13-06 w. 38 

4) Referat Finansowy – podatki: 15 879-13-06 w. 41 

5) Ewidencja Ludności: 15 879-13-06 w. 42 

6) Urząd Stanu Cywilnego: 15 879-13-06 w. 43  e-mail: usc@harasiuki.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej: 15 879-13-64  e-mail: ops@harasiuki.pl 

Zespół Obsługi Szkół: 15 879-15-79 e-mail: zosharasiuki@wp.pl 

Zakład Usług Komunalnych: 15 879-13-61 e-mail: zuk.harasiuki@o2.pl 

Gminna Biblioteka Publiczna : 15 879-14-12 e-mail: bibliotekaharasiuki@interia.pl 

Gminny Ośrodek Kultury: 15 879-13-31 e-mail: gok@harasiuki.pl 

 

3. Istnieje dalej możliwość załatwiania spraw z wykorzystaniem platformy ePUAP 

pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0h4xdry571. 

 

4. Urząd Gminy w Harasiukach, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki organizacyjne gminy 

funkcjonują bez zmian, z zachowaniem koniecznych zasad a mianowicie obowiązkowo interesanci winni 

posiadać maski oraz dezynfekować ręce przez wejściem do Urzędu i jednostek oraz zachować odległość 

co najmniej 1,5 mb. 
 

6. Osoby starsze wymagające pomocy proszę o zgłaszanie się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Harasiukach pod numer telefonu 15 879-13-64 Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony 

internetowej gminy https://harasiuki.pl/, oraz Facebook Gmina Harasiuki na której będą zamieszczane 

aktualne informacje związane z sytuacją w gminie. 

7. Numery telefonów do poszczególnych pracowników Urzędu Gminy znajdują się na naszej stronie 

https://harasiuki.pl/ 

Liczę na Państwa zrozumienie oraz zapewniam, że w ramach posiadanych kompetencji podejmę 

wszelkie konieczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom urzędu gminy i jednostek 

organizacyjnych oraz mieszkańcom naszej gminy. To trudny czas, w którym musimy wykazać się 

odpowiedzialnością. Należy dalej ponosić niezbędny wysiłek, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. 

 

 

Wójt Gminy 

 

/-/ Krzysztof KISZKA 

mailto:sekretariat@harasiuki.pl
mailto:usc@harasiuki.pl
mailto:ops@harasiuki.pl
mailto:zosharasiuki@wp.pl
mailto:zuk.harasiuki@o2.pl
mailto:bibliotekaharasiuki@interia.pl
mailto:gok@harasiuki.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0h4xdry571
https://harasiuki.pl/
https://www.facebook.com/harasiuki
https://harasiuki.pl/

