ZARZĄDZENIE NR 359/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu
Miasta Inowrocławia
Na podstawie art. 104 § 1 i art. 104² § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2245.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie pracy Urzędu Miasta Inowrocławia, stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 217/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 lipca 2018 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miasta Inowrocławia,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 14b otrzymuje brzmienie:
„14b. W podstawowym systemie czasu pracy wykonują zadania pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych
w
Wydziałach (równorzędnych komórkach organizacyjnych) nie wymienionych
w
§ 14a, pracownicy Zespołu organizacyjnego Komendy Straży Miejskiej oraz
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, z wyjątkiem
pracownika wymienionego w § 15.”;
2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach zadaniowego czasu pracy zatrudniony jest kierowca.”;
3) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wejście do budynków poza godzinami pracy możliwe jest tylko
w uzasadnionych przypadkach, po okazaniu zezwolenia podpisanego przez Sekretarza
Miasta, zaparafowanego przez bezpośredniego przełożonego.”;
4) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest miesięcznie z dołu
na
wskazany przez pracownika rachunek płatniczy 24. dnia miesiąca,
z
zastrzeżeniem, że w lutym wypłacane jest 22. dnia, a w grudniu wypłacane jest
19. dnia.”;
5) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej,
wynagrodzenie jest wypłacane w kasie Urzędu, w godzinach jej pracy.”

§ 2. Tekst jednolity regulaminu pracy Urzędu Miasta Inowrocławia określa załącznik
do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Inowrocławia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go
do wiadomości pracowników, tj. 1 stycznia 2019 r.
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