ZARZĄDZENIE NR 127/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta
Zduńska Wola
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 i 577), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 109/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do:
1) bieżącej rejestracji urodzeń oraz zgonów;
2) wypłaty dodatków mieszkaniowych
10 kwietnia 2020 r. w godz. 11.00 - 14.00.

oraz

dodatków

energetycznych

w dniu

2. Zadania określone:
1) w ust. 1 pkt 1 są realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w budynku
nr 1 Urzędu (wejście od strony Parku Miejskiego), ul. Stefana Złotnickiego 12;
2) w ust. 1 pkt 2 są realizowane przez pracowników Biura Finansowo-Budżetowego
w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12.”.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych
Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie
jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora
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