Zarządzenie Nr 794/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w
związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu Nr 329/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w
sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (z późn. zm.) w § 1 w ust. 6
zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Ograniczam liczbę uczestników ceremonii ślubnej do 15 osób, do tej liczby nie
wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania
przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o
szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19
uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14
czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania
interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do
zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu
ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”
§ 2.
Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza do
zapoznania z zarządzeniem podległych pracowników oraz zapewnienie przestrzegania
powyższych poleceń.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.
§ 4.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Miasta www.kalisz.pl oraz przez wywieszenie w budynkach Urzędu Miasta
Kalisza.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

