ZARZĄDZENIE NR B.0050.179.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu w związku z wprowadzeniem stanu
epidemii
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5, art. 31, art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320 z późn.zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 491 z późn. zmianami), §
21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zmianami)
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:
§ 1.1. Urząd realizuje zadania będące zadaniami własnymi gminy oraz inne wynikające z obowiązujących
przepisów prawa.
2. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się w godzinach pracy Urzędu, z zachowaniem zalecanych zasad
dystansu społecznego i reżimu sanitarnego określonych w odrębnych przepisach.
3. Podczas przebywania na terenie części wspólnych użytkowych urzędu obowiązuje stosowanie maseczek
zasłaniających usta i nos z wyłączeniem, o którym mowa w § 3.
4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie urzędu zaleca się korzystanie ze środków dezynfekcyjnych.
§ 2.1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu i intersantów do zachowania podczas realizacji zadań służbowych
szczególnych środków ostrożności oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, komunikatów,
instrukcji, zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych i zarządzania kryzysowego.
2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do ograniczenia korespondencji przygotowywanej
w formie tradycyjnej (papierowej) na rzecz korespondencji realizowanej w formie elektronicznej.
3. Podpisywanie pism i dokumentów w imieniu Burmistrza odbywa się na podstawie odrębnie wydanych
upoważnień.
4. Kasa urzędu jest czynna. Zaleca się jednak, by wszelkie płatności na rzecz Gminy Bieruń dokonywane były
w pierwszej kolejności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
5. W uzasadnionych przypadkach pracownik urzędu, na polecenie Burmistrza, może wykonywać pracę w sposób
zdalny, według zasad określonych odrębnie.
§ 3.1. Spotkania służbowe (np. odprawy, narady, szkolenia, sesje Rady Miejskiej, posiedzenia komisji stałych Rady
Miejskiej itp.) w pomieszczeniach urzędu mogą odbywać się bez obowiązku stosowania maseczek ochronnych,
pod warunkiem zachowania przez wszystkich uczestników spotkania dystansu społecznego wynoszącego minimum
1,5 m.
2. Ustala się, że maksymalne ilości osób mogące przebywać w niżej wymienionych pomieszczeniach wynoszą:
- pomieszczenie nr 5 – Sala Ślubów – 12 osób,
- pomieszczenie nr 106 – sala narad – 8 osób,
- pomieszczenie nr 107 – Sala Sesyjna – 22 osoby,
- pomieszczenie nr 212 – sala szkoleniowa – 8 osób.
3. Limity osób o których mowa w ust. 2 w przypadku organizowania spotkań z obowiązkiem stosowania maseczek
ochronnych wynoszą:
- pomieszczenie nr 5 – Sala Ślubów – 22 osób,
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- pomieszczenie nr 106 – sala narad – 20 osób,
- pomieszczenie nr 107 – Sala Sesyjna – 35 osób,
- pomieszczenie nr 212 – sala szkoleniowa – 12 osób.
§ 4.Organizacja pracy gminnych jednostek organizacyjnych odbywa się wg zasad określonych przez kierowników
tych jednostek.
§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu.
§ 6.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 7.Aktualizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 8.Traci moc zarządzenie Nr B.0050.187.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.
§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania lub nie dłużej niż okres
obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 20 marca 2020 r. poz. 491 z późn. zm.).
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