Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2019
Burmistrza Lądka-Zdroju
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 1041 ustawy z dnia 20 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, wprowadzonym Zarządzeniem
nr 0050.231.2016 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 41 ust. 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odbywa się raz w miesiącu na
rachunek płatniczy wskazany przez pracownika, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej
lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”
2) W § 41 skreśla się ust. 2.
3) W § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 15 ust. 3. Goniec pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00, a w razie pilnej potrzeby na
polecenie pracodawcy w innych godzinach, zachowując ustalony wymiar czasu pracy nie
naruszając doby pracowniczej.”
4) W § 15 skreśla się ust. 4.
5) W § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 15 ust. 7. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych oraz pracownicy Wydziału
Gospodarki Leśnej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.”
6) § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 ust. 7. Pracownikowi, który wykonywał pracę w sobotę, tj. w dniu wolnym od pracy
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje
w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego,
w terminie z nim uzgodnionym.”
7) § 28 skreśla się ust. 3.
8) po § 60 dodaje się § 60a o treści:
„§ 60a. W nawiązaniu do art. 222 § 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1974 r. Kodeks pracy cel, zakres
i sposób zastosowania monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Urzędzie Miasta i Gminy LądekZdrój określa Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.”
§2
Pozostała treść Regulaminu Pracy nie ulega zmianie.

§3
Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lądek-Zdrój.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników
w sposób określony w Regulaminie Pracy.
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