
ZARZĄDZENIE NR B.0050.196.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia 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

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 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. zm.), § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1758)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.1 Zmienia się 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 
w sposób wynikający z ust. 2. 

2. § 1 ust. 4, otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia ust. 3 nie dotyczą realizacji zadań obsługi przez Kasę Urzędu, Urząd Stanu 
Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami, które realizują obsługę mieszkańców w swoich pomieszczeniach, z zastrzeżeniem, że 
Kasa Urzędu w terminie od 29 października do 6 listopada 2020 r. będzie nieczynna.”.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu.
§ 3.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Sekretarzowi Miasta.
§ 4.Aktualizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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