Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 2 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie
organizacji pracy Urzędu Miasta Józefowa
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 713), art. 3 ustawy 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 2020 r., poz. 1842 ) oraz §24a rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931)
zarządzam, co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 120/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 października 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w zakresie organizacji pracy Urzędu Miasta Józefowa wprowadza się następujące
zmiany:
1) zmienia się §1 ust. 1, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§1.
1. Zobowiązuje się Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Józefowa do
oddelegowania pracowników do wykonywania pracy zdalnej z wyłączeniem pracowników
realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze
względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu Miasta Józefowa, jeżeli nie jest możliwe ich
wykonywanie w ramach pracy zdalnej.”;
2) zmienia się §4, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta Józefowa, zobowiązując ich przy wydawaniu pracownikom poleceń świadczenia pracy zdalnej
do zachowania zasady przemienności pracy zdalnej z pracą świadczoną w miejscu stałego
wykonywania pracy w sytuacji, w której zgodnie z §1 ust. 1 nie jest możliwe wykonywanie zadań w
ramach pracy zdalnej.”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 r.
Burmistrz Miasta
/-/ Marek Banaszek

