Zarządzenie NR SG.120.12.2014
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 9 września 2014r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr Or. S. 0152/48/09
Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 września 2009r. (zmiana: zarządzenie Or. S.0152/17/2010 z dnia
9 sierpnia 2010r., zarządzenie Nr SG.0050.95.2011 z dnia 3 listopada 2011r., zarządzenie Nr
SG.0050.96.2011 z dnia 7 listopada 2011r., zarządzenie Nr SG.120.25.2013 z dnia 30 grudnia
2013r. oraz zarządzenie Nr SG.120.11.2014 z dnia 8 sierpnia 2014r.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) W załączniku Nr 3 do Regulaminu Pracy ustalonego zarządzeniem Nr SG.0050.95.2011
z dnia 3 listopada 2011r. dodaje się następujące pozycje dotyczące pracowników wykonujących
czynności w terenie:

6

Stanowisko pracy w Urzędzie

Rodzaj odzieży i obuwia Ilość

Pracownik wykonujący czynności
w terenie, w zmiennych
warunkach atmosferycznych dot.
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska ( przegląd
lokali socjalnych)

- kurtka ochronna uniwersalna
- spodnie do pasa
- rękawice
- obuwie ochronne
uniwersalne

Przewidywany
okres
używalności

1 szt.
1 para
1 para

4 lata
do zużycia
do zużycia

1para

do zużycia

wg instrukcji
do zużycia
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Pracownik wykonujący czynności - kask ochronny
w terenie, w zmiennych
- kamizelka
warunkach atmosferycznych dot. odblaskowa
Referatu Zamówień Publicznych i
Środków Pomocowych (nadzór
budowlany)

- 1szt.
- 1szt.
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Pracownik wykonujący czynności - płaszcz wodoodporny
w terenie, w zmiennych
- buty filcowo –
warunkach atmosferycznych dot. gumowe
Referatu Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa ( nadzór melioracyjny)

- 1szt.
do zużycia
- 1 para do zużycia

2) W załączniku Nr 3 do Regulaminu Pracy ustalonego zarządzeniem Nr SG.0050.95.2011 z dnia
3 listopada 2011r. dodaje się niżej wskazane ustępy:
„1a. Częstotliwość prania odzieży używanej do jazdy na rowerze przez strażników Straży
Miejskiej 1 raz w tygodniu tj.
52 tyg. x 4 zł = 208,00 zł.”
„3. Częstotliwość prania odzieży ochronnej używanej przez pracowników wykonujących
czynności w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych 1 raz w miesiącu tj.
12 tyg. x 4 zł = 48 zł.”
„4. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konserwatora budynku Ośrodka Zdrowia w
Zdzieszowicach przysługuje 12 kostek mydła na 1 rok.”
§ 2.
Pozostałe postanowienia Regulaminu Pracy pozostają bez zmian.
§ 3.
Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacyjnego do zapoznania wszystkich pracowników z
treścią zmian Regulaminu Pracy, na potwierdzenie należy przyjąć od pracowników stosowne
potwierdzenie na piśmie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia przekazania treści zarządzenia do
wiadomości pracownikom Urzędu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Zarządzenie podlega publikacji na stronach biuletynu informacji publicznej gminy.

