Podpisany przez:
Piotr Irla
dnia 14 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2021
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 6 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
Na podstawie art. 1042 § 2 i art. 104 3 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącym załącznik do
zarządzenia Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 13 września 2017 roku w sprawie
Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 50 po ust. 20 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:
" 21. W przypadku nie wyposażenia Kierownika lub Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w odzież i obuwie robocze określone w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego obowiązujących w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz
przewidzianych okresów ich używalności stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługiwać będzie ekwiwalent za
używanie własnej odzieży i butów do wykonywania ich zadań - w wysokości 250 zł za każdy
kwartał.
Ekwiwalent zostaje wypłacony w terminie nie dłuższym niż 15 dni po zakończeniu każdego
kwartału. W przypadku rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy przez Kierownika lub Zastępcę
Kierownika USC w trakcie kwartału ekwiwalent wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do
okresu pracy wykonywanej przez te osoby w tym kwartale. Ekwiwalent ten nie przysługuje
w okresie korzystania przez te osoby z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego. W przypadku
rozpoczęcia lub zakończenia tego urlopu w trakcie kwartału zdanie drugie stosuje sie
odpowiednio".

2) w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
obowiązującej w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz przewidzianych okresów ich
używalności”, stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu pozycja 4 od góry otrzymuje brzmienie:
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"
Stanowisko

Odzież ochronna

Kierownik i Zastępca USC

- Toga lub garsonka
- Obuwie

Przewidywany okres
używalności
- na 2 lata
- na 2 lata
"

§ 2. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 pkt 1, w razie zaistnienia przesłanek do jego wypłaty wypłaca się Kierownikowi i Zastępcy Kierownika USC za IV kwartał 2021 roku w wysokości
proporcjonalnej do okresu pracy wykonywanej przez te osoby w tym kwartale, licząc od dnia wejścia
w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości
pracowników w sposób określony w § 2.

Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka
Piotr Irla
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