ZARZĄDZENIE Nr 204 /WO/2021
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/WO/2020 Burmistrza Miasta Sierpca
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162), zarządzam co następuje:
§ 1.
1. W Regulaminie pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu, stanowiącym
załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sierpca nr 37/WO/2020 z dnia 16 marca
2020 r., wprowadzam następującą zmianę:
1) Załącznik nr 9 do Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.
§ 3.
1. Zarządzenie należy podać do wiadomości pracowników poprzez publikację
w BIP Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracowników.

BURMISTRZ
/-/ Jarosław Perzyński

Załącznik do
ZARZĄDZENIA Nr 204/WO/2021
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Załącznik nr 9
do Regulaminu pracy
Dotyczy: norm przydziału i wysokości ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze
i służbowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu:
Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

1.

Pracownik gospodarczy
- sprzątaczka

2.

Kierowca samochodu
osobowego

3.

Pracownik archiwum

Fartuch roboczy – 2szt.
Buty robocze
Fartuch roboczy
Rękawice robocze
Buty robocze lub półbuty
Fartuch roboczy
Rękawice robocze
Maska p/pyłowa

Przewidywany
okres używalności
12 m-cy
12 m-cy
24 m-ce
do zużycia
24 m-ce
do zużycia
do zużycia
do zużycia

Podstawa prawna: art. 2377 § 1 i art. 2378 Kodeksu pracy.
Ustala się ekwiwalent pieniężny na zakup ubioru służbowego dla Burmistrza Miasta,
Kierownika i Zastępcy Kierownika USC w wysokości 1500 zł raz na 2 lata - w związku
z uczestnictwem w jubileuszach pożycia małżeńskiego oraz udzielaniem ślubów.
Ubiór służbowy stanowi:
- dla kobiety: sukienka, garsonka + bluzka
- dla mężczyzny: garnitur
Dopuszcza się możliwość nabycia odzieży i obuwia roboczego we własnym zakresie
za rekompensatę pieniężną, wypłaconą przez zakład pracy, obliczoną na podstawie
tabeli norm przydziału i aktualnie obowiązujących cen.
Ze względu na brak możliwości prania odzieży roboczej ustala się ekwiwalent
pieniężny za pranie w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) na kwartał.
Zgodnie z Kodeksem pracy art. 237 9 § 3.
Dotyczy: norm przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Sierpcu:
Lp.

Stanowisko pracy

1.

Pracownik gospodarczy
- sprzątaczka

2.

Kierowca samochodu
osobowego

Zakres wyposażenia w środki
higieny osobistej
Ręcznik tekstylny – 2 szt.

Przewidywany
okres używalności
12 m-cy

Ręcznik tekstylny – 2szt.
Pasta do mycia rąk 500g. –
4 szt.

12 m-cy
12 m-cy

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 233.

