
ZARZĄDZENIE   Nr 136/09
BURMISTRZA  KSIĄŻA WLKP.

z dnia  01 grudnia 2009 r.

w sprawie  zmiany Regulaminu Pracy  Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 104 2  § 2 w związku  z art. 104 § 1 oraz art. 104 1 ,art.129 
i  art.  237  8 § 1 i  innymi  przepisami  Kodeksu  pracy oraz art.  42 ust.  1 ustawy z dnia   
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223 poz.1458)
 zarządzam co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu  nr  519/06   Burmistrza  Książa Wlkp. z dnia 8 lutego  2006 roku  
w  sprawie  Regulaminu  Pracy  Urzędu  Miejskiego  w  Książu  Wlkp.  zmienionego 
Zarządzeniem  Burmistrza Książa Wlkp. nr 40/08 z dnia 19 marca 2008r.   wprowadza się 
następujące zmiany:

Załączniki nr  1,2  i 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.  otrzymują 
brzmienie zgodnie z treścią załączników  nr 1,2,3 do  niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie  wchodzi  w życie   po upływie  2 tygodni  od podania  go do wiadomości 
pracownikom poprzez wywieszenie  go na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Książu 
Wlkp.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp.
Nr 136/09  z  dnia 01 grudnia 2009 r. 

WYKAZ STANOWISK

na których  przysługuje pracownikowi  odzież ochronna i obuwie robocze.

Na podstawie art. 2377  § 2-4 Kodeksu pracy roku ustala się wykaz stanowisk, na których
przysługuje  pracownikowi   odzież ochronna  i obuwie robocze.

Lp. Nazwa stanowiska
1. Pracownik gospodarczy
2. Sprzątaczka
3. Archiwista
4. Stanowisko ds. ochrony  środowiska i gospodarki wodnej.
5. Stanowisko ds. inwestycji, dróg i mienia komunalnego.
6. Kierownik Referatu Gospodarczego

Pracownikom zatrudnionym  na stanowisku wymienionym w pozycji  1 
tabeli przysługuje ekwiwalent miesięczny za pranie odzieży roboczej  zgodnie  art. 237 9§ 3.

Wypłata ekwiwalentu następować będzie  dwa razy w roku, w miesiącach ; czerwcu i 
grudniu.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza  Książa  Wlkp.
Nr 136/09  z dnia 01 grudnia 2009 r. 

WYKAZ STANOWISK 

na których, może być używana własna odzież i obuwie robocze. 

Na podstawie  art. 237 7 § 2-4  Kodeksu pracy  ustala się wykaz stanowisk, na których może 

być używana własna odzież i obuwie robocze.

Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Przewidywany okres 
używalności w miesiącach

1.

2.

Kierownik  Urzędu Stanu 
Cywilnego

Reprezentacyjny ubiór służbowy 
– ekwiwalent w wysokości 100% 
najniższego wynagrodzenia

36 miesięcy 

    


