
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 28/B/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie działań służących ograniczeniu rozprzestrzeniania
się zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 "koronawirusem"

Na podstawie art. 4l ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2019 r., poż, 506 ze
zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Oz. U. z 2020r., poz. 433), w związku z zagrożeniem
epidemlcznym dotyczącym wirusa SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

§ l. Zawiesza się wszystkie zajęcia oraz imprezy sportowe organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta
i Gminy Serock. .

§ 2. Nakazuje się wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych .Miasta i Gminy Serock przestrzeganie
wszelkich decyzji irekomendacji Rządowego Sztabu Kryzysowego w sprawie ,,koronawirusa" oraz zarządzeń
i decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego wraz z bieżącym monitorowaniem odpowiednich komunikatów
w sprawie działań związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się tego Zagrożenia.
. §3.Nakazuje się wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock przyjęcie planów
działania jednostki w sytuac]l zwiększonego zagrożenia epidemicznego na terenie działania jednostki.
potwierdzonego komunikatami celem zapewnienia realizacji czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości
działania jednostki.

§ 4. 1.Do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów budynek Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
2. Dla obsługi interesantów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy wejściu głównym uruchomiona

.zostaje skizynka podawcza, do której interesanci mogą składać korespondencję. Wyłącza
;l: ., się zdostępu dla interesantów pozostałą część budynku.

3. Ustanawia się. że podstawowym sposobem kontaktowania się z Urzędem Miasta iOminy VI Serocku,
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serocku, Miejsko-Gminnym
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku, Miejsko-Gminnym Zakładem Wodociągowym, Zespołem Obsługi
Szkół i Przedszkoli oraz Spółką Sercekle Inwestycje Samorządowe jest komunikacja telefoniczna oraz poczta
elektroniczna.

§ S. Ze względu na zamknięcie dla interesantów budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz istniejących
możliwości technicznych prowadzenie posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejśkt~ w Serocku możliwe jest
wyłącznie w formie zdalnej (a w szczególności w formie głosowania "z domu") przy wykorzystaniu systemu
"eSesja".

§ 6. Wstrzymuję płatności terminalami w budynku Urzędu Miasta iGminy w Serceku.
§ 7. Wstrzymuje się pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku.:
§8. 1.Wykonanie zarządzenia w części dotyczącej §1-3 oraz §4 ust. 3 powierza się dyrektorom jednostek

organizacyjnych Miasta j Gminy Serock.
2. Wykonanie zarządzenia w części dotyczącej §4 ust. I i 2 oraz §S-6 powierza się Sekretarzowi Miasta

iGminy Serock,

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
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