Zarządzenie Or.0050.120.2019

Burmistrza Praszki
z dnia 03 grudnia 2019 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy
Na podstawie art. 1042 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:
§ 1.

W Regulaminie Pracy stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr Or.0050.17.2003 z dnia 29

sierpnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
l) w tytule oraz § l, 2, 41 sformułowanie "Urząd Miasta i Gminy w Praszce" zastępuje się
każdorazowo zwrotem "Urząd Miejski w Praszce" z zachowaniem odpowiedniej formy
gramatycznej;
2) w § 4 sformułowanie "Burmistrz Miasta i Gminy w Praszce" zastępuje się zwrotem
"Burmistrz Praszki";
3) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Kierownik USC, zastępca kierownika i pomocnicy otrzymują ekwiwalent pieniężny na
zakup stroju, którego okres użytkowania ustala się na 3 lata. Ustala się ekwiwalent
w wysokości:
a) 1/2 minimalnego wynagrodzenia dla kierownika i jego zastępcy,
b) 1/3 minimalnego wynagrodzenia dla pomocników.";
4) § 25 otrzymuje brzmienie:
"Urlop niewykorzystany w danym roku powinien być wykorzystany przez pracownika
najpóźniej do końca III kwartału następnego roku. Nie dotyczy to części urlopu
udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p.";
5) w § 31 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
"Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
w Praszce w brzmieniu załącznika do Zarządzenia nr 0r.0050.120.20 19 Burmistrza
Praszki z dnia 03 grudnia 2019 r. ,,;
6) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Wynagrodzenie wypłaca się przelewem na konto bankowe wskazane przez pracownika,
lub na wniosek pracownika wypłacane jest w kasie Urzędu.";

7) w § 38 sformułowanie
"Sekretarz Gminy";

"Sekretarz Miasta i Gminy w Praszce" zastępuje się zwrotem

8) uchyla się załącznik - Normy Przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego;
9) dodaje się załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Praszce - Instrukcja
w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem
roboczym w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Sekretarz Gminy poda niezwłocznie treść regulaminu pracy do wiadomości i stosowania
pracownikom urzędu.
2. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości
pracownikom urzędu.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

