
ZARZĄDZENIE NR OR.0050/5/2022  
BURMISTRZA MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie czasowej organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Łaskarzew  

w związku ze stanem epidemii. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.), §22 ust.1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. 2022 poz.149) oraz art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 
r., poz.1320 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
W związku ze stanem epidemii oraz koniecznością zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-
CoV-2 (koronawirus), zapobiegania i zwalczenia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej tym wirusem, 
mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wprowadza się : 

1. wykonywanie zadań leżących w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych  
 gminie (wykonywanych przez Urząd Miasta Łaskarzew) w sposób wyłączający 
bezpośrednią obsługę interesantów (tryb wewnętrzny) w szczególności: 

                   - załatwianie wszelkich spraw telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem Platformy  
                   (e- PUAP) 

2.  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrz Miasta Łaskarzew, może zezwolić 
na  wykonywanie zadań, w sposób polegający na bezpośredniej obsłudze interesantów w  

                    Urzędzie Miasta Łaskarzew z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. 
 

§ 2 
Dla pracowników Urzędu Miasta wprowadza się zdalną pracę poza miejscem jej stałego wykonywania  
zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.20.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie 
zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Łaskarzew, na okres od 26 stycznia do 28 lutego 
2022 r.  

§ 3 
Zarządza się zamknięcie budynku Urzędu Miasta Łaskarzew dla bezpośredniej obsługi interesantów z 
pozostawieniem dostępności wyłącznie dla pracowników Urzędu Miasta  oraz podmiotów 
świadczących usługi na rzecz Miasta Łaskarzew i Urzędu Miasta Łaskarzew, z uwzględnieniem §1 p.2   
 

§ 4 
1.Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Miasta Łaskarzew. 
2.Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Miasta Łaskarzew do zapoznania z treścią 
niniejszego zarządzenia podległych im pracowników. 
 

§ 5 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łaskarzew, a także przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łaskarzew. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                  

Anna Laskowska  
                                                                                                                                    Burmistrz Miasta Łaskarzew 
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