
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 54/B/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 19 maj a 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Porządkowe Nr 28/B/2020 w sprawie działań służących ograniczeniu
rozprzestrzeniania się zakażeniem wirusem SARS -CoV-2 "koronawirusem"

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
w związku ze stanem epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Porządkowym Nr 28/B/2020 w sprawie działań służących ograniczeniu rozprzestrzeniania
się zakażeniem wirusem SARS -CoV-2 "koronawirusem" dokonuje się następujących zmian:

l. § I otrzymuje brzmienie:

,,§ I.Organizowanie przez Miasto i Gminę Serock zajęć oraz imprez sportowych odbywać się będzie
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach szczegółowych
dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19 oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.".

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4. I. Na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wydziela się część do bezpośedniej
obsługi interesenatów. Wyłącza się z dostępu dla interesantów pozostałą część budynku.

2. Nakazuje się wszystkim dyrektorom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy
Serock do wyodrębnienia w budynkach część do bezpośedniej obsługi interesenatów,

3. Bezpośrednia obsługa interesantów w budynkach o których mowa
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa określonych
dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.".

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

,,§ 5. Z uwagi na wydzielenie jednynie części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
do bezpośedniej obsługi interesenatów zwoływanie i odbywanie obrad, sesji, posiedzeń lub innych form
działania właściwych dla Rady Miejskiej w Serocku, a także podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał
możliwe jest w formie zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.".

w ust. 1-2 będzie odbywać się
w przepisach szczegółowych
izwalczaniem COVID- ł 9 oraz

4. uchyla się § 6

5. § 7 otrzymuje brzmienie: " § 7. Wstrzymuje się pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul.
Rynek w Serocku do 31 maja 2020 r. "

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RURMI RZ
Miasta i Gmi 1y Sercek
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