
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 166/11/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  71/1/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin
z  dnia  23  stycznia  2014  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  premiowania
Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego i  Zastępcy Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Na podstawie  art.  11  ust.  3  ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o  Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych
działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 954 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  premiowania  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego i Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 71/1/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 
23 stycznia  2014 r. r.  w sprawie  ustalenia  Regulaminu premiowania Państwowego
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  i  Zastępcy  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie, § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7
         Prezydent  Miasta  Lublin  pozbawia  premii  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  w  Lublinie  i  jego  Zastępcę  w  całości  za  dany  miesiąc 
w przypadku  stwierdzenia  rażącego  naruszenia  obowiązków  pracowniczych 
i dyscypliny pracy, odwołania pracownika równoznacznego z rozwiązaniem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, bądź w przypadku przedłożenia 
przez  Lubelskiego  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego 
w Lublinie  opinii  o  niewykonywaniu  w  sposób  rzetelny  i terminowy  zadań 
wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

w z. Prezydenta Miasta Lublin

                                                                (-) Artur Szymczyk
                                                             Zastępca Prezydenta

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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