W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz aby zapobiec ewentualnemu
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2,
informuję, iż od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania, Urząd Gminy
Łapanów
(w tym kasa UG) oraz podległe jednostki będą zamknięte dla Klientów
(urzędnicy pracują w trybie wewnętrznym).
Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem:
– poczty e-mail: ug@lapanow.pl
– Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /9453dupfki/skrytka
– lub Poczty Polskiej
Sprawy niecierpiące zwłoki związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego będzie można załatwić,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.
Kontakt bezpośredni z pracownikami będzie możliwy wyłącznie w sprawach pilnych, po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:
Kontakt:
Wójt Gminy tel.kom. 601 193 700, tel. 14 613 40 57, 14 684 85 17 e-mail: ug@lapanow.pl
Sekretarz Gminy Tel. 14 684 85 31 e-mail: kadry@lapanow.pl
Skarbnik Gminy Tel. 14 684 85 39 e-mail: skarbnik@lapanow.pl
USC tel. 14 684 85 22, e-mail: dzialalnosc@lapanow.pl
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, tel. 14 684 85 21 e-mail:ewidencja@lapanow.pl
Zarządzanie kryzysowe, tel. 14 684 85 23, e-mail: wsw@lapanow.pl
Opłaty śmieciowe, tel. 14 684 85 26 e-mail: budownictwo@lapanow.pl
Budownictwo, tel. 14 684 85 25, e-mail: budownictwo@lapanow.pl
Rolnictwo, tel. 14 684 85 12, e –mail: rolnictwo@lapanow.pl
Podatki, tel. 14 684 85 20 , e –mail: podatki@lapanow.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel.14 685 39 04, e-mail; gops@lapanow.pl
Centrum Obsługi Oświaty, tel. 14 613 40 57, e-mail: zeas@lapanow.pl
Gminny Zakład Komunalny, tel. 14 613 45 1, e-mail: gzk@lapanow.pl
Ponadto informuję, że z dniem 16 marca 2020 r. zawieszone zostanie funkcjonowanie KASY
Urzędu Gminy w Łapanowie do odwołania.
Przypominamy, iż wszystkie płatności można realizować elektronicznie.
Informujemy, że kwaliﬁkacja wojskowa 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została odwołana.
Prosimy o wyrozumiałość oraz śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia.
WAŻNE!:
Działa infolinia telefoniczna Narodowego Funduszu Zdrowia pod nr: 800 190 590, gdzie
można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia
koronawirusem.
Z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni można kontaktować się pod
numerem tel. 14 612 32 34 ( w godzinach pracy ), tel. alarmowy 602 275 918.
Jednocześnie informujemy:
W piątek, 13 marca 2020 r. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia
epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19.
Stan zagrożenia epidemicznego oznacza wprowadzenie szeregu ograniczeń dotyczących
swobody poruszania się, zgromadzeń i handlu. Decyzje te mają na celu ograniczenie zakresu
rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ograniczenie wzrostu zachorowań.
Oto najważniejsze z nich:
od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni
Polacy powracający do kraju zza granicy muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę domową
wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób
banki i placówki ﬁnansowe pozostają otwarte
zawieszono międzynarodowe połączenia lotnicze w ruchu pasażerskim (z wyjątkiem lotów
czarterowych do Polski z obywatelami polskimi na pokładzie, powracającymi do kraju)
zawieszono kursy pociągów pasażerskich przekraczających granice RP
krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie
sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte
restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz.
Powyższe ograniczenia zostały wprowadzone na podstawie przepisów wykonawczych:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – obowiązuje do odwołania.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym –

obowiązuje do 24 marca 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie
przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową
stanowiącą granicę wewnętrzną – traci moc po upływie 14 dni .
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