
Zarzqdzenie Nr 535/20
Burm istrza Gm iny i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1gg0 r.
osamozqdziegminnym (t.j. Dz. U. z2020r.poz.713zp62n.zm.), art.31 gl ustawy
z dnia 26 czeruca '1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2O2O r. po2.1320) w zwiqzku
z arl. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samozqdowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. po2.1282), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczeg6lnych rozuiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zaka2nych oraz wywo{anych nimi sytuacji
kryzysowych(t.j. Dz. U. z2020r.poz. 18422p62n.2m.) wzwiqzku zg21 ig22
rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia
okreSlonych ograniczeri, nakaz6w i zakaz6w w zwiqzku z wystqpieniem stanu
epidemii (Dz.U. 2 2020 r. poz. 209'l\,

zaszqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Do czasu obowiqzywania przepisu $ 22 rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia

26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczei,
nakaz6w i zakaz6w w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii, osoby
upowa2nione do podejmowania decyzji o rozpoczqciu i zakorlczeniu pracy
zdalnej, zobowiqzane sq do podejmowania tych decyzji majqc na uwadze
postanowienia $ 22 w zwiqzku z g 21 ww. rozpozqdzenia.

2. Traci moc $ 2 Zazqdzenia Nr 475120 Burmistza Gminy i Miasta Czerurionka-
Leszczyny z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zazqdzenia
Nr 428120 Burmistza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z dnia
13 pa2dziernika 2020 roku dotyczqcego organizacji pracy zdalnej w Uzqdzie
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

s2
\A&konanie Zazqdzenia powierza siq pracownikom na samodzielnych stanowiskach
oraz Naczelnikom komorek organizacyjnych Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s3
Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powieza siq Sekretazowi Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczy ny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

M--*\ --- I

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Zarzqdzenia dotyczqcego organizacji pracy zdalnej
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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