
projekt
ZARZĄDZENIE NR 1128(137)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  określonych  ograniczeń  w  wykonywaniu
zadań o charakterze publicznym na obszarze Miasta Piły

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713 z późn.  zm.),  w związku  z  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 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1, 2
i 5, § 22 ust. 1 i § 25 ust. 1 pkt 2 lit.d w związku z § 25 ust. 3 pkt 17, ust. 4  rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§  1. W  zarządzeniu  Nr  1083(92)21 Prezydenta  Miasta  Piły  z  dnia  26  marca  2021  r.

w sprawie ustalenia określonych ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym

na obszarze Miasta Piły, zmienionym zarządzeniem Nr 1101(110)21 Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1083(92)21 Prezydenta Miasta Piły

z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń w wykonywaniu zadań

o charakterze  publicznym  na  obszarze  Miasta  Piły  oraz  zarządzeniem  Nr  1120(129)21

Prezydenta  Miasta  Piły  z  dnia  16  kwietnia  2021  r.  zmieniającym  zarządzenie  w  sprawie

ustalenia określonych ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym na obszarze

Miasta Piły wprowadza się następującą zmianę:

użyte w § 2 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „25 kwietnia 2021 r.” zastępuje się

wyrazami „3 maja 2021 r.”.

§  2. 1.  Za  prawidłowe  wykonanie  zarządzenia  odpowiedzialni  są  właściwi  kierownicy

komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

2.  Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się:  w  Urzędzie  Miasta  Piły  –

Sekretarzowi Gminy Piła,  w miejskich jednostkach organizacyjnych – dyrektorom jednostek

organizacyjnych.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2.  Zarządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  opublikowanie

w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Miasta  Piły,  na  stronach

podmiotowych  miejskich  jednostek  organizacyjnych,  a  także  przez  wywieszenie  na  tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piły i w siedzibach miejskich jednostek organizacyjnych.

 PREZYDENT MIASTA PIŁY

     

       dr inż. Piotr Głowski



Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 1128(137)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

zmieniającego zarządzenie  w sprawie ustalenia określonych ograniczeń  w wykonywaniu
zadań o charakterze publicznym na obszarze Miasta Piły

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 748), które zmienia termin do wyliczenia z „25

kwietnia 2021 r.” na termin „3 maja 2021 r.”, podjęcie zarządzenia uznaje się za zasadne.

SEKRETARZ GMINY PIŁA

Roman Szarzyński


