
Zarządzenie NR SG.120.13.2014
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

2013r., poz. 594  z późn. zm.) oraz art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy

(Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W  Regulaminie  Pracy  stanowiącym  załącznik  do  zarządzenia  Nr  Or.  S.  0152/48/09

Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 września 2009r. (zmiana: zarządzenie Or. S.0152/17/2010 z dnia

9  sierpnia  2010r.,  zarządzenie  Nr  SG.0050.95.2011  z  dnia  3  listopada  2011r.,  zarządzenie  Nr

SG.0050.96.2011 z  dnia  7  listopada  2011r.,  zarządzenie  Nr  SG.120.25.2013 z  dnia  30  grudnia

2013r., zarządzenie Nr SG.120.11.2014 z dnia 8 sierpnia 2014r. oraz zarządzenie SG.120.12.2014 z

dnia 9 września 2014r. ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejscem pracy jest siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. Bolesława Chrobrego 34.”

„2. Miejscem pracy dla konserwatora zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, w

Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jest budynek Ośrodka Zdrowia, przy ul.

Filarskiego 19.”

2) W § 34 dodaje się ust. 4a  pkt 1 i pkt2,  który otrzymuje brzmienie:

„4a. 1) Czas pracy audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,

ustala się miesięcznie według harmonogramu ustalonego  przez Burmistrza i podpisanego przez

audytora,  dostarczanego  do  Referatu  Organizacyjnego  do  dnia  20  każdego  miesiąca

poprzedzającego rozliczenie.

„4a. 2) Czas  pracy  konserwatora  zatrudnionego  w  Urzędzie  Miejskim  w  Zdzieszowicach  w

Referacie  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  ustala  się  miesięcznie  według

harmonogramu  ustalonego  przez  kierownika  w/w  referatu  i  podpisanego  przez  pracownika,

dostarczanego  do  Referatu  Organizacyjnego  do  dnia  20  każdego  miesiąca  poprzedzającego

rozliczenie.

Wzór  harmonogramu składanego  miesięcznie  stanowi  załącznik  Nr  8  do  Regulaminu  Pracy w

brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.



3) W § 46 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urlopu  nie  wykorzystanego  zgodnie  z  planem  urlopów,  należy  pracownikowi  udzielić

najpóźniej do 30 września następnego roku.”

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Pracy pozostają bez zmian.

§ 3. 

Zobowiązuję  Kierownika  Referatu  Organizacyjnego  do  zapoznania  wszystkich  pracowników  z

treścią  zmian  Regulaminu  Pracy,  na  potwierdzenie  należy  przyjąć  od  pracowników  stosowne

potwierdzenie na piśmie.

§ 4. 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  przekazania  treści  zarządzenia  do

wiadomości pracownikom Urzędu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Zarządzenie podlega publikacji  na stronach biuletynu informacji publicznej gminy.


