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09 KWI 2020

Nowa tarcza zakłada także pomoc rolnikom:

kategoria:
Aktualności

Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania
koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, która
wspiera przedsiębiorców i pracowników. Nowe rozwiania pomogą ﬁrmom przetrwać trudny okres
oraz zapewnią im bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania na rynkach polskim i
światowym.

08 KWI 2020
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
odpadów

kategoria:
Aktualności

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami
wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na
wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

08 KWI 2020
Wieść z Gminy, zapraszamy do lektury

kategoria:
Aktualności

Ukazał się właśnie nowy numer Wieści z Gminy, a w nim m.in. życzenia świąteczne, informacje dot.
działań podjętych w efekcie pandemii, wiadomości z gminy oraz artykuł o utytułowanym hodowcy
gołębi z Łubek.

07 KWI 2020
kategoria:

Odpady komunalne - informacja

Aktualności

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego informuję, iż od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania zachodzą
następujące zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbrosławice:

03 KWI 2020
Wnioski o wpis do CEIDG drogą elektroniczną

kategoria:
Aktualności

Szanowni Przedsiębiorcy, kierując się troską o Wasze bezpieczeństwo oraz pracowników Urzędu
Gminy zaangażowanych w proces przyjmowania i weryﬁkacji wniosków o wpis do CEIDG
informujemy o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line).

02 KWI 2020
kategoria:

Gminny raport o koronawirusie

Aktualności

Na dzień 02.04.2020r., 32 osoby zamieszkałe w Gminie Zbrosławice objęte są kwarantanną.

01 KWI 2020
kategoria:

Tarcza Antykryzysowa, wsparcie z ZUS

Aktualności

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności ﬁnansowej w ﬁrmach to
główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową.

31 MAR 2020
Kolejne kroki w walce z koronawirusem

kategoria:
Aktualności

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania

każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki,
bulwary, czy plaże będą zamknięte.

31 MAR 2020
kategoria:

Gminny raport o koronawirusie

Aktualności

Na dzień 31.03.2020r., 36 osób zamieszkałych w Gminie Zbrosławice objętych jest kwarantanną.

30 MAR 2020
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

kategoria:
Aktualności

Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zobligowała urzędy gmin do podania
informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych, w określony przez dany urząd sposób, w czasie, gdy urząd jest zamknięty lub jego
zakres przyjmowania interesantów został ograniczony.
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