
Zarządzenie nr 18/2022 

Burmistrza Miasta Poręba 

 

z dnia 24 stycznia 2022 roku  

 

w sprawie zmian w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Poręba w okresie od dnia  

25 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku. 

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 

2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem zachorowań 

na terenie Miasta Poręba, jak również w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej pracowników 

Urzędu Miasta Poręba, przedłuża się obowiązywanie zmian w organizacji  pracy Urzędu Miasta 

Poręba, jakie wprowadzone zostały w drodze zarządzenia nr 213/2021 Burmistrza Miasta 

Poręba z dnia 30 listopada 2021 roku, do dnia 28 lutego 2022 roku, przy czym: 

 

1) do dnia 28 lutego 2022 roku budynek Urzędu Miasta Poręba pozostaje zamknięty 

dla petentów,  

2) utrzymane zostają wszystkie  szczegółowe zasady organizacji pracy, stanowiące 

załącznik do zarządzenia 213/2021 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2021 

roku – względem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, 

3) wykaz zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom określa § 21 ust. 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  

4) kasa Urzędu Miasta pozostaje zamknięta. 
 

§ 2 

Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba do opublikowania 

niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz do jego wywieszenia na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miasta 

Poręba.  

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Poręba. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.  

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

Ryszard Spyra 


