Zarządzenie nr 11/2016
Burmistrza Kłodawy
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666)
oraz art. 42 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016
poz. 902) zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku do Zarządzenia nr 23/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie
Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, zmienionego Zarządzeniem nr 7/2016
Burmistrza Kłodawy z 14 września 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 10/2016 Burmistrza Kłodawy z
24 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin w 4 - miesięcznym okresie rozliczeniowym; dobowa
norma czasu pracy wynosi 8 godzin, z zastrzeżeniem iż czas pracy pracownika zatrudnionego na
stadionie sportowym nie może przekraczać 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w
okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy ”
2) w §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rozkład czasu pracy pracowników trwa od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30 - 15.30 z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.”
3) w §12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Rozkład czasu pracy sprzątaczek trwa w godz. 12.00-20.00., z
tym że rozkład czasu pracy sprzątaczek zaliczanych do umiarkowanego lub znacznego stopnia
niepełnosprawności trwa w godz. 13.00-20.00.”
4) w §12 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na
stadionie sportowym trwa w poniedziałki i środy w godz. 7.30-18.30, we wtorki w godz. 15.00-20.00, w
czwartki w godz. 11.00-19.00 oraz w piątki w godz. 14.00-19.00”

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Kłodawy
/-/ Robert Olejniczak

