ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 16 /2011
BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA
z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) i art. 104 § 1 kodeksu pracy,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu
stanowiący załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 15/2009 Burmistrza Złocieńca z dnia 15
czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, w którym wiersz
drugi tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży
reprezentacyjnej i sortów mundurowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, oznaczony
jako Lp. 1.otrzymuje brzmienie:
Lp.

1.

Stanowisko pracy

Rodzaj odzieży lub wyposażenia w
sprzęt

Kierownik i Zastępca Komplet
kierownika USC
(kostium,
rajstopy)

Częstotliwość
przydziału

ubioru uroczystego 1 raz w roku
2 bluzki, obuwie,

Prawo do ekw.
pieniężnego

tak, w kwocie 600,- zł,
skorygowanej
o
planowany na dany
rok wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług
konsumpcyjnych

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 roku.

Burmistrz
Waldemar Włodarczyk

Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy
zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 15 /2009
Burmistrza Złocieńca z dnia 15 czerwca 2009 roku

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży reprezentacyjnej i
sortów mundurowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Złocieńcu
L
p.

Stanowisko pracy

Rodzaj odzieży lub wyposażenia w
sprzęt

1.

Kierownik i Zastępca
kierownika USC

Komplet ubioru uroczystego (kostium, 2
bluzki, obuwie, 10 par rajstop)

2.

Strażnicy Straży
Miejskiej

1. Sorty mundurowe I:

tak, w kwocie 600,- zł,
skorygowanej o planowany na
dany rok wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych

1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata
1 raz na 3 lata

nie
nie
nie
nie

1 raz na 2 lata
1 raz na 2 lata
1 raz na 2 lata
1 raz na 2 lata
1 raz na 2 lata

nie
nie
nie
nie
nie

1 raz na sezon
1 raz na sezon
1 raz na rok
1 raz na 5 lat
1 raz na 7 lat
do zużycia
do zużycia
po każdym awansie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

patki
1/ fartuch ochronny
2/ rękawice gumowe
3/ buty

2 razy w roku
do zużycia
1 raz na rok

1) kombinezon roboczy
2) rękawice ochronne
3) torba na dokumenty
4) buty

1 raz w roku
do zużycia
do zużycia
raz na 2 lata

nie
nie
tak, w kwocie 60,- zł,
skorygowanej o planowany na
dany rok wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych
nie
nie
nie
tak, w kwocie 150,- zł,
skorygowanej o planowany na

1) czapka gabardynowa,
2) kurtka gabardynowa,
3) kurtka zimowa ¾ z podpinką,
4) krawat,
5) 2 koszule służbowe,
6) koszula wyjściowa (biała),
7) rękawiczki zimowe (skórzane),
8) buty zimowe ocieplane,
9) sweter,
10) czapka letnia,
11) kurtka letnia,
2. Sorty mundurowe II:
spodnie gabardynowe,
spodnie letnie,
spodnie krótkie,
koszulka „polo”
koszula letnia,

3. Inne sorty mundurowe:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Sprzątaczka

4.

Konserwator

Prawo do ekw.
pieniężnego

1 raz na 2 lata

1)
2)
3)
4)
5)

3.

Częstotliwość
przydziału

skarpety zimowe (2 pary),
skarpety letnie,
półbuty,
szalik zimowy,
pasek do spodni,
buty sportowe,
komplet” interwencyjny”

5.

Goniec

1) czapki letnia i zimowa
2) kurtka zimowa 3/4 z podpinką
3) kurtka letnia
4) rower
5) torba na listy
6) buty

1 raz na 2 lata
1 raz na 3 lata
raz na 3 lata
do zużycia
do zużycia
1 raz w roku

6.

Informatyk

1) fartuch ochronny

do zużycia

dany rok wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych
nie
nie
nie
nie
nie
tak, w kwocie 120,- zł,
skorygowanej o planowany na
dany rok wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych
nie

7.

Pracownik
obsługujący archiwum
Robotnik gospodarczy

1) fartuch ochronny

do zużycia

nie

1) rękawice ochronne
2) kombinezon roboczy
3) buty

do zużycia
1 raz w roku
1 raz na 2 lata

Nie
tak, w kwocie 110,- zł,
tak, w kwocie 150,- zł,
skorygowanej o planowany na
dany rok wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjny

8.

