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nr kor.  UM.836060.2020  
  

  
Pan Jacek Trochimowicz 

Radny Rady Miasta Gliwice 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.269.2020 
Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na zapytanie z 27 sierpnia br. uprzejmie informuję, 

że ograniczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego wprowadzono 

na podstawie § 21 ust. 1 i 5 oraz § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz wytycznych wydanych przez Ministerstwo 

Rozwoju dla urzędów i instytucji państwowych funkcjonujących 

w trakcie epidemii SARS-CoV2 publikowanych na stronie Ministerstwa 

Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/urzedy-i-instytucje-

panstwowe. 

Wyżej wymienione wytyczne dotyczą interesantów załatwiających 

sprawy w urzędzie, w tym również uczestników ceremonii udzielania 

ślubów. Zasady obowiązujące podczas innego typu spotkań zależne są 

od wytycznych obowiązujących dla danego rodzaju przedsięwzięcia. 

Wspomniana przez Pana uroczystość mianowania nauczycieli odbywała 

się w innej sali Ratusza i była spotkaniem, które miało charakter 

zawodowy.  

W odniesieniu do ostatniej części zapytania informuję, że decyzję 

o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik 

urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący 

jednostką organizacyjną wykonującą zadania (§ 21 ust. 5 ww. 

rozporządzenia). Z tego względu opracowanie wnioskowanego wykazu 

wymaga uprzednio zebrania aktualnych informacji 

ze wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, co uniemożliwia 

przekazanie go w załączeniu do niniejszej odpowiedzi. W tym zakresie 

odpowiedź otrzyma Pan w oddzielnej korespondencji, najpóźniej 

do 18 września br.  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/urzedy-i-instytucje-panstwowe
https://www.gov.pl/web/rozwoj/urzedy-i-instytucje-panstwowe


 

Niezależnie od powyższego informuję, że zarówno kierownictwo Urzędu, 

jak i dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych 

na bieżąco monitorują zasadność stosowanych ograniczeń i biorąc 

pod uwagę względy bezpieczeństwa oraz obowiązujące przepisy starają 

się dostosowywać je w sposób adekwatny do aktualnych warunków. 

Jednym z efektów przeprowadzonej w ostatnim czasie analizy będzie 

zwiększenie od 10 września br. maksymalnej liczby osób, które będą 

mogły wziąć udział w ceremonii zaślubin do 25 (prócz zawierających 

małżeństwo i świadków). 

Z poważaniem 

(-) Stella Górny 

p.o. Dyrektor 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

 


