
Burmistna Miasta i Gminy Serock 

z dnia &b.y1.2018 r. 

w sprawie wprowadzenia legirymacji slu2bowych dla pracownikdw Urzgdu Miosta 
i Gminy w Serocku i innych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock. 

Na podstawie art. 30 i art. 33 ust. I ,  3,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoqdzie gminnym 
(Dz. U. z 20 17 r., poz. 1875 ze zm.) zarqdzam, co nastqpuje: 

1. Wprowadza siq legitymacje slutbowe dla pracownik6w U@u Miasta i Gminy 
w Serocku i imych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock dla kt6rych 
sr) niezbedne przy wykonywaniu czynnoici shbowych w sytuacjach okreilonych przez 
odrebne przepisy. 

2. Legitymacje shibowr) wydaje Bunnistrz Miasta i Gminy Serock na podstawie wniosku 
zlotonego przez bezpoiredniego przdoanego pracownika. Wz6r wniosku o wydanie 
legitymacji shbowej  stanowi Uqcznik Nr 1 do niniejszego zaqdzenia. 

3. Wz6r legitymacji shbowej  stanowi Zalqculik Nr 2 do niniejszego zaqdzenia. 
4. Ewidencje wydanych legitymacji shbowych prowadzi Sekretarz Miasta i Gminy 

wedhg wzoru okreilonego w Za1r)culiku Nr 3 do niniejszego z q d z e n i a .  

1. Legitymacja shbowa  pracownika samonijdowego podlega wymianie w przypadku: 

1) zmiany danych zawartych w legitymacji, 
2) uszkodzenia, uliszczenia, zgubienia lub kradzieD, 
3) zmiany stanowiska pracy. - 

2. Legitymacje sl@bowq pracownika samoqdowego wystawia sie tylko tym 
pracownikom, kt6rym jest ona niezbedna przy wykonywaniu czynnoici shbowych, tj. 
dokonywaniu czynnoici kontrolnych poza lokalem Urqdu lub imej jednostki 
organizacyjnej Miasta i Gminy Serock jeteli wymaga tego charakter wykonywanej 
P"CY. 

3. Legitymacja slutbowa m o k  by6 wykorzystywana tylko pny  wykonywaniu czynnoici 
slutbowych, o ktbrych mowa w ust. 2. 

4. Pracownik uprawniony do otrzymania legitymacji slutbowej, obowiqzauy jest do jej 
okazywania przed przystqpieniem do wykonywania czynnoici shtbowych, o kt6rych 
mowa w ust. 2. 

Pracownik obowiqzany jest do niezwlocznego zwrotu legityrnacji slutbowej lub oddania jej do 
depozytu prowadzonego przez Sekretarz Miasta i Gminy w przypadku: 

1) ustania stosunku pracy, 



2) zawieszenia w czynnoiciach shbowych, 
3) nieobecnoici w pracy z powodu choroby tnvajqcej d k j  nit jeden miesiqc, 
4) otrzymania urlopu bezplatnego, wlopu wychowawczego w wymiarze d h z y m  nit 

jeden miesiqc. 

Pracownicy o b o w i m  sq dbaC o nalekyty stan legitymacji shbowych, chroniC je przed 
utratq i zniszczeniem. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji shbowej  pracownik 
zobowiqzany jest niezwlocznie poinformowaC o tym Sekretarza Miasta i Gminy Serock. 
Pracownik, kt6ry po otrzymaniu nowej legitymacji shbowej odzyskal utraconq legitymacje 
siutbowq, niezwlocznie zwraca jednq z nich Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

Wykonanie mmjdzenia powierza siq Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

Zawdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. 
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