ZARZĄDZENIE NR B.0050.36.2022
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr B.0050.34.2022 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 22 lutego 2022 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 samorządziegminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), § 23 ust. 1 pkt 2 b) i c) rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniemstanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 473) oraz art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.)
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:
§ 1. Zmienia się zarządzenie nr B.0050.34.2022 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu w związku z wprowadzeniem stanu
epidemii w następujący sposób:
1. Uchyla się w całości § 1 ust. 3, 5, 6.
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obsługa Klientów w Urzędzie odbywa się na stanowiskach obsługi
bezpośredniej, wg zasad uregulowanych w zarządzeniu nr B.120.85.2021 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia
28 października 2021 r. w sprawie Standardów obsługi klienta urzędu, wykorzystujących narzedzia IT oraz
zdalną pracę urzędników.".
3. § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Podczas przebywania na terenie części wspólnych użytkowych
Urzędu obowiązuje stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos.".
4. Uchyla się w całości § 2.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu.
§ 3. Nadzór nad realizacjązarządzenia i jego aktualizację powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.
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