
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie  podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze 
zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1398 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-
CoV-2, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy Żarów: 

1) wprowadzam bezwzględny zakaz wejścia wszystkie   obiekty sportowe, place zabaw, słownie zewnętrzne, 
targowisko znajdujace się na terenie gminy Żarów; 

2) monitoring obiektów o których mowa w pkt 1 przez gminne ochtnicze strażae pożarne, w celu weryfikacji 
dostosowania się mieszkańców do zakazu wejścia oraz uniknięcia zgromadzeń; 

3) wszystkie jednostki organizacyjne gminy Konopiska zobowiązuję do odwołania imprez masowych, wydarzeń 
społecznych, kulturalnych, sportowych, zajęć dodatkowych, podczas których przewidywane jest zgromadzenie 
w jednym miejscu wielu uczestników; 

4) zostaną przekazane wszystkim mieszkańcom gminy Żazrów powyżej 60 roku życia bezpłatne maseczki w celu 
bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej. 

§ 2. Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

Na potrzeby zapewnienia ochrony sołeczności lokalnej w sytujacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia
sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, Burmistrz Żarowa
jako Przewodniczacy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowej okresla szczególne zalecenia oraz formy
udzielnia pomocy dla mieszkańców gminy Żarów. zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z  2019r., poz. 1398 z późn. zm.).
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