Zarządzenie Nr 1471/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 maja 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1393/2020 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania
miejsca zbiorowej kwarantanny
Na podstawie art. 11a ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 10 ust. 1
Regulaminu
organizacyjnego
Urzędu
Miasta
Płocka,
wprowadzonego
zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019
roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu Nr 1393/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2020
roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania miejsca zbiorowej kwarantanny,
zmienionym zarządzeniem Nr 1417/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
wprowadzam następujące zmiany:
1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Budynek Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 wyznacza się na miejsce zbiorowej
kwarantanny, zwane dalej „miejscem kwarantanny”, dla skierowanych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku:
a) mieszkańców miasta Płocka;
b) mieszkańców powiatu płockiego;
c) innych osób, co do których indywidualną zgodę wydaje Prezydent Miasta
Płocka. Osoby te zobowiązane są do pokrycia w całości kosztów pobytu w kwocie
120 zł brutto za dobę oraz kosztów posiłków.
2. W § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kosztami pobytu osób z powiatu płockiego w miejscu kwarantanny obciążany
będzie Powiat Płocki”.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Straży Miejskiej w Płocku zapewni funkcjonowanie w systemie
całodobowym 2 osobowego posterunku przed budynkiem Bursy Płockiej, do
którego podstawowych obowiązków należeć będzie w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miejsca kwarantanny;
b) niedopuszczenie do samowolnego opuszczania miejsca kwarantanny przez
osoby tam skierowane oraz do wchodzenia na teren Bursy Płockiej osób
postronnych;
c) występowanie do Policji o wsparcie działań porządkowych na terenie miejsca
kwarantanny.
2. W okresie, gdy w Bursie Płockiej odbywać kwarantannę będzie do 5 osób,
posterunek o którym mowa w ust. 1, będzie funkcjonował jako doraźny”.
§ 2.
Wykonanie
zarządzenia
powierzam
Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Dyrektorowi

Wydziału

Zarządzania

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

