ZARZĄDZENIE Nr 287/20
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy w Szczytnikach wykonywania określonych
zadań Urzędu Gminy w Brzezinach
Na podstawie art. 15zzy 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. 374, 567, 568,
695 i 875) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powierza się Urzędowi Gminy w Szczytnikach wykonywanie w terminie do 3 lipca
2020 r. części zadań Urzędu Gminy w Brzezinach z zakresu spraw związanych z rejestracją
stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, których wykonywanie wymaga
certyfikacji aplikacji Źródło, w tym:
a. sporządzanie aktów stanu cywilnego: aktu zgonu, aktu małżeństwa, aktu urodzenia,
b. udzielanie ślubów,
c. wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego,
d. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, meldowanie i wymeldowanie
mieszkańców,
e. wydawanie dowodów osobistych.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem art. 15zzy ust. 1 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 w przypadku, gdy
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii urząd
administracji publicznej lub inny podmiot wykonujący zadania publiczne stanie się niezdolny
do wykonywania zadań w całości albo w części, wojewoda może w drodze zarządzenia
powierzyć wykonywanie zadań tego urzędu lub podmiotu, w całości albo w części,
w określonym terminie, innemu urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi
wykonującemu zadania publiczne.
Urząd Gminy w Brzezinach stał się niezdolny do wykonywania części zadań związanych
z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, których
wykonywanie wymaga certyfikacji aplikacji Źródło. Przewidywany czas niezdolności to
3 lipca 2020 r.
W tym stanie rzeczy koniecznym jest powierzenie wykonywania zadań Urzędu Gminy
w Brzezinach Urzędowi Gminy w Szczytnikach w celu zachowania ciągłości wykonywania
zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich
/-/ Anna Napierała

Poznań, 22 czerwca 2020 r.

